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Sahip ve Batmubarriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne9riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Cenevreden bildirildiğine gö 
re, Almanyayı tahdidi teslibat 
konferanııının mMaiıine ittirak 
ettirmek için birkaç gündenberi 
İçtima etmekte olan betler kon. 
feramı müııbet bir netice ver
miştir. Verilen kararda Alman
yanm silahlanma hususundaki 
ı:nüııavatı tanınmaktadır. Bina
enaleyh AlıDanyanm silahlan 
azaltma konferansına ittirak 
etmemesi için ortada bir mini 
kalmadığından bu konferansın 
:Yakında toplanmuı mukarrer
dir. 

1 'f uz lnhisan 
Kanunu 

Almanya ic)n tanınan bu mü 
•avat hakklllm kıymet ve ehem 
ıniyeti ancak konferans toplan.. 
dıktan sonra anlaşılacaktır. 
Çünkü Almanyanın di;?er Avru 
Pa devletleri gibi ıiliblanmak 
hususundaki hakkı bükmen ta
nrr.makla beraber, ne derhal bu 
devletin silahlanması, ne de di
ğer devletlerin silahlarından 
tecrit edilmesi suretile bu mÜ· 
savatın temin edileceğine ihti
ınal verilemez. Gerek Amerika 
'l'e gerek İngiltere. silahların 
lıiç bir sebeple tezyit edileme
Yeoeğini esaslı bir siyaset ola
rak ileri sürmüşlerdir. Binaen
aleyh Almanyarun, silahlarını 
ıı.rttırarak Franaaya müsavi ol
ması asla varit değild\r. 

Diğer taraftan Fransanın ve 
diğer silahlı devletlerin ne şe
kilde silahlarını azaltacakları, 
ancak tahdidi teslihat konferan 
•ı tarafmclan verilen kararda 
teabit edilecektir. Binaenaleyh 
Almanyanın silahlanma husu
•undaki müsavatı timdilik naza 
riyat vadisinde kalmağa mah
kumdur. 

Bununla beraber, Jngiltere, 
Fransa. 1 talya, Amerika ve Al
llıanya murahbaalannın ittira
lriie toplanan beşler konferan
•ı için, Almanyanın tekrar tah
didi teslihat konferansına itti
rakini temin etmek mühim bir 
ınuvaffakıyettir. Bu, temin .,._ 
dilmedikçe, tahdidi tealihat 
konferansı müzakeratında ileri 
l'e doğru tek bir adım atmak 
hile mümkün değildi. 

Almanyanın silahlanma hu
•usundaki müaavabnın tanın· 
ına11 timdilik nazariyata inhi
sar etse dahi, herhal<le umumt 
tahdidi tealihata yardım edecek 
hir vaziyettir. Filhakika 00. 
F ransanm daima silahlan azalt 
llıak için ileri sürdüğü teminat 
lııeselesini ortadan kaldınnı
)or. Ve silahlan tahdit mesele
•inin ortaya attığı emniyet me 
8elesi, emniyet meselesinin bağ 
lı olcluğu tark hudutları mesele 
•i, bunun da dayandığı diğer 
hir takım meseleler, alakadar 
devletleri yeni bir sulh muahe
~esi yapmak kadar mütkülat 
"llrtısında bırakacaktır. Esa
•en tahditli teslihat konfe.-ansı
tıın bir silahlan azaltma konfe
'ansından çıkıp ta yeni bir Ver
lılilles konferansı olduğu za
ltıanlar olmuştur. Fakat bütün 
hu yeni müzakeratta Almatrya
tıın ıilahlanma huıuıundaki 
llıüaavatı hareket noktası ola
~ıı.k kabul edilecektir. Franııa
ııın geçen temmuzda bunu mü 
~akere etmeğe bile yaklaımadı 
~ı hatırlanacak olursa, yazdan 
ueri, beynelmilel münasebet
lerde normale avdet etmeğe 
doğnı bir temayül olduğunu 
~hul etmek lazımdır. 

Normale doğru gitmekteki 
tıı büyük engel, Versaillea mu 
'lıedesinin bir kısım devletler
le hir zümre devletler arasında 
~İr müsavatsızlık ihdas etmesi 
•di. Ve bu müsavataızbk batlı
Ca iki meselede tebarüz ediyor
cll il: Tamirat ve teslibat mesele 
erind e •.. 

l Tamirat meselesi geçen yaz 
•usanne konferansında halle

~ildi. Şimdi silah huıuııunda ga 
11>lerle mağluplar arasındaki 
~iisavatın kabul edilınesi de i-
•nci mühim engeli kaldırmıt 

cıluyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Halkevlnde dDn yapılan içtimada •• 

Memleketin her tarafında Tasar
ruf Haft~sı büyük 

ve yaratıcı bir alaka ile başladı 
ismet ve Kazım Paşaların mühim nutukları 

"\ 

Başvekil; Kadınlarımıza, Kızlarımıza Düşen 
Vazifelerin Ehemmiyetinden Bahsetti 

Hafta 
Başladı 

Üçüncü tasarruf haftası da dün 
bati adı. 

Dün bu batlangıcm her •ha· 
daki tezahürü, bu geçen ilç sene

(Devamı 5 inci sahifede) 

1 Başvekilin 
Hitabesi 

ANKARA, 12 (A.A.) - Bat
nkil ismet Pata HaZTetleri ikh· 
sat ve tasarruf baftaamın açılıt 
nutku olarak Halkevinde bü:rük 

. (Devamı 5 inci sahifede) 

Kazım Pş.nın 
Nutku 

ANKARA, 12 A.A. - B. M. 
Mecliai Reiai Kazım Pata Hazret
leri, bu akfAID saat 7,30 da radyo 
ile Türk vatandaılarma hitaben 

(Devamı 5 inci sahifede) .. , ........... ,,,, ••.....•••..•......... ~·····················-·················· 
1 !Jir sopa 
'iki şişe! 

Gazete fotograf muhabirleri gece yarısı rıhtımda 
M. Troçkl'gl beltligorlar 

M. Troçki dört senelik 
hayatına döndü 

Bundan sonra da eskisi gibi 
kitap yazacak, balıkavlıyacak 

Evelki gün 
Danimarka'· 
dan clönen M. 
Troçki, gece
yi vapurda ge 
çirdikten 10D 

ra, dün aabah 
vapurdan çı
karak hususi 
bir motörle 
Büyükadaya 
gitmit ve öte 
den beri otur 
makta oldu· 
ğu kötkte yer 
1qmittir. Bu 
suretle sene
lerden beri ha 
yatı bir çok 
maceralar ~ 
çinde geçen 
aabık Rus 
Harbiye kom 
seri son ser
güzeştinin pe 
rdesini de ka 
paınıttır. Bü
tün Avrupa 
ve Amerikayı M. De Mm. Troçki rıhtımda .• 
günlerden beri met1ul eden M. 
Troçki, iki günden beri menfa
sına dönmüt demektir. Troçki 

bundan sonra ne yapacak? Tür 
kiyede görci'üğü iyi muameleye 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vasil hô.lô. gok 

Yassıadanın tek 
sakinini 

öldürdüler mi? 
Y aaaıadanm Robenaonu ihtiyar 

Va.ilin esrarengiz bir aur~tte or
tndan kayboldu
ğunu dünkü nÜa· 
hamızda haber 
vermiıtik. 

Vaıilin akıbe
ti el'an meçhul· 
dür. 

Dün de Ya111-
ada sahillerinde 
Polia heıinci ıu· • 
be memurlan ta• 

rafından motörle yeniden "'llfhr• 
malar yapılmııtır. 

Memurlar bu araıtınnalan yap 
tıklan sonra Y asaıadaya çıkmıt 
ve keçilerden baıka canlı hiçbir 
mablükun bulunmadığı, adanın 
kö,eainde taıtan örtülmüı küçük 
bir kulubeye raalaınıtlardır. Bu 
kulübenin hemen önünde uzun 
bir sopa ve içleri bot ilU rakı tİfe 
ai bulunmuıtur. 

Sopanın ucunda ııörülen bazı 
lekelerin kan lekeai olmaaı ibtima 
li ilkin batıra ııelmifae de yapılan 
tetlnl<atta bunlann kan lekeai ol 
madıldan anlatılmıttır• 

Burgazada köylüleri bu sopa. 
Dm Vasile ait olduğunu irzerinde 
ki itaretlere bakarak letbiı elmİf 
!erdir. 

Bot rakı tif"lerine ııelince bun 
lan içenlerin kimler olduf\l tah
kik edilmektedir. 

Hatıra gelen en kuTVetli ihti
mal ıudur: 

Y auıadaya ııelen meçhul f&• 
bıalar, Vaaili kandmp bu kulübe
nin önüne ııötürmüt, burada ken• 
diaine içki ikram ederek sarboı 
ettikten sonra birden üıtüne çul
lanımt ve boğup öldürmüılerdir. 

Bu kanlı cinayeti yapanlar i
çin Vaailin ceaedini ayağına bir 
tat bağlayarak denize atmak ta
bü ıı\iç bir iı olmamııhr. 

Müddeiumumilik deniz zabıta-
11 ile müıtereken Vasilin Yllf&Y't 
tarzı, görii§tüğü kimaeler ve ser
veti hakkında alakadarlann ma
lümahna müracaat edecektir. 

Piyango numa
raları 7 nci 

sahi/ emizdedir 

Yeni bir kanun ha
zırlanması için 

komisyon yapıldı 

Tuz inhiaanna ait eaki nizam· 
name ve kanunun tetkiki ve ih· 
tiyaca uygun yeni bir kanun layİ· 
bau ibzan tekarrür etmit ve bu 
maksatla bir komiıyon tetkil edil
miftir. Yeni layiha, memlebalarda 
ve ambarlarda toptan tuz satışla
rının ne ıuretle yapılacağı hakkın 

inhlşarlar lJmum Müdür .. 
Hüsnü Bey 

da ahkamı ve tuz kaçakçılığına 
k&rfı da eaaalan ihtiva edecektir. 

Diğer taraftan tuz fiatleri et
rafındaki tetkikata da devam edil 
mektedir. 

Şark Vilayetlerinden bazılann
da tuz fiatleri timdiden indiril
miı, 6 ve 8 kunıta satılmakta bu· 
lunmut!ur. 

Teknik 
Büro 

On güne kadar 
lağvediJiyor 

Muhtelit mübadele, komiayonu 
reisler komiteai dün toplanmıı ve 
etabli Rum ve Türklere 150 bin 
Jn.giliz lirasının te\fzii iti ile met
gul olan teknik büronun timdiye 
kadar bitirdiği itleri gözden ııeçir 
mittir. Bu büro itlerini tamamen 
bitirdiğinren taıfiyeai takarrür el· 
miıtir. Teknik büro nihayet on 
ııüne kadar lağvedilecektir. Dün
kü toplanbda Garbi Trakya etab_. 
lilerinin Yunan bükümeti tarafın 
dan eYVelce zaptedilen ve timdi 
iadeai lazungelen mallan meaele
ai görüıülmüı ve Gümülcine tali 
mübadele komiayonu Türk mu· 

MDbadele komisyonu 
bitaraf reisi M. Holıtad 

rabbaaı Fuat B. bu buauıta izahat 
vermittir. Neticede Gümülcine 
tali komisyonunun en kısa bir za
man zarfında bu iti bitirmesine 
karar verilmiıt!r. 

Komiayonun dördüncü biiroau 
bugün toplanacak ve mübadil 
Türk Ye Rumların mallarmm ia
deıine dair olan taleplerini tetkik 
edecektir. 

50,000 Lira}rı 
Kim kazandı? 

Tayyare • 
pıyango-

sunun 
büyük talihlileri 
13 üncü tertip Tayyare Piyan

ııoaunun betinci k"§ideai dün İk· 
mal edilmittir, 

Bu ketidenin en büyük talibliai 
Tekirdağmdadır. Bileti Kader gi-

( Deuamı 6 ıncı ıahiled• ) 

'~ •· 
Türk azmi Karade-

nizle Akdenizi 
biribirine bağladı 

Samsun - Sıvas hattı açılıyor 
Ankaradan kalkan tren Samsuna uğra

yacak, oradan Mersine gidi.ecektir 
ANKARA, 12 (Milliyet) - istasyonci'a duracak, Samsuna 

Cümhuriyetin büyük eserlerin- gelecek, oradan da Menine ka
den Samsun - Sivas battınm it- dar gidilecektir. Yollarda Ak
lemeğe açılıtı parlak meraıim- denizi Karadenize bağlayan gü 
le tes'it edilecektir. Bu huıusta zel eıer hakkında nutuklar ıöy 
Antalya mebusu Raaih Beyin lenecektir. Vagonların üzerine 
teklifi üzerine Fırka grupunda "KARADENIZDEN AKDE
karar ittihaz edilmittir. Anka- NİZE SELAM" cümleıi yazı
radao kalkacak huıusi tren her lacaktır. 

Kaçakçılar şiddetle 
takip olunuyorlar 

ANKARA, 12. A. A. - Birinci kimlnun ikinci ba.ftau için Palo 
mmtakaıımda 15 kişilik bir kaçakçı kafilesinin jandarma müfrezeleri· 
le '\'IU'J>•"'1&11 neticeainde kaçakçılardan ikiıi ölü. biri yaralı, dördü. 
de ıliri olarak yakalanm.lfhr. Bımbıra ait hayvanlardan biri ölü, biri
ıi yrab ve beti de diri ve kiımilen yüklü olarak ele geçirilmiftir. Bu 
kaçakçılann aıütebakiıi yapılan takip neticeainde dördü yüklü, biri
ai yükaür bet hayvan elde edildiği gibi on harar ve 4 çuval kaçak 
"§Ya, sigara kağıdı yakalanmııtır. Palo jandarma bölük müfrezeain
de 58 top çıtara, 57 artın Halep kumll§ı, 58.289 yaprak ıigara kağıdı, 
bir miktar patiska ve kaput bezleri ve çuha, iki adet Halep iti fitek· 
lik, iki caket ve bir yelek müsadere olunmu~ kaçakçılar da mabke· 
meye verilmiştir. 8·12-932 ııeceai Akçe köyünün ıimalinde muhafaza 
kuvvetlerimizle kaçakçılar araamda yapılan çarpıımada birkaç ka
çakçı ağır surette yaralanmıt, bir ailii.h Ye bir yük ıeker yakalanmıt· 
tır. 

Seyahat notları 

İÇSIKINTISI 
içim sıkılıyor. j sanın en lfÜ:scl balını ta,.,,...k iti. 
Trenin iki taralında memleket• barile tabiatin 1feniıliiini ha~ ol. 

fer, kıt'alar akıp gidiyor, lakat mağa mühtaç olmak-n ona ü,. 
gö;z için yeni hiç bir ıey yok. Beı tündür. Tabiatte İnsanın en büyült 
dakikada bir pencere değiftiri;ııo- ıey olduğuna fÜphe etmemeli. Zi
rum: Ayni ağaçlar, ayni yollar, ra en karanlık bir Afrikanın en 
ayni dereler, u;zun bir bafOğnaı kw:guni bir uah,Ui bile, en ôltil 
gibi yolun iki tarafında tekrarla- bir lil, en müdebbir bir karrnca .,. 
rııp duruyor. en kamil bir baubap alar:ına :ıse-

Rabbiml Şu man;zara dediltleri kôt:a bir milyon kere lailttir. 
ne miaiç bir ıeymif/ ln-.ın .ukciaı, tabialın içinde de-

Elimde büyük bir fGİrin lwıri- iil, tabiatin yanında, müııtakil bir 
kulôde bir kitabı 11ar. Trenin o ta· ka11ıı.ttir. Tabiati beğenmediii i
ri/ edilme;z canaıkmtuını ,ula· çin değil midir iti insan -kcüı 
mel.. için kitabın a'1ıirli nesrini mi fÜri, mimariyi, musikiyi, raka .,. 
o.lımnalı, yo.lua fU pencerelerin dı onların ;)'GnınJa, l>İiJ'Ült, ltiiçült fU 
flllda bin bir renkle ltaynGf"ll la· bir sürü hayat -.m'etlerini yarat. 
kat bir türlü dejifmeaini bilmeyen mlffır. Ha;ııatunıza tat 11eren derin 
ha;)'Gtın yekneaak ıeridini mi aey- ze11klerin hakiki yaradıcuı olan 
retmekte deı>am dmeli7 :zekanın lıalia bir malıaılü olduğu 

Kitabı tercilı ediyorum. İçin kitap, tabiatten büsbütün ay-
Gerp lıayat, kitaba •ıima~alt n .,. ondan daha ı-tli .,. on

kadar ll.,.İftir; fakat kitap, tabi- dan daha dinlendiricidir. 
atte aı büyült olan pyin yani İn· Ahmet HAŞIM 

Saragburnunda altından şimendifer geçen kDprD 
ıarsıntı IJrazı giJatermeğe başlamıştır. Beledlge 

klJprügü tamir ettirecektir. 



Tarihi tefrika: 4 2 

93 f elô.ketleri 
1 • 

ve lgnatief 
Sadrazamlığı 

• • 

HARİCİ HABERLER 
Borçlar meselesif ran

sız meclisinde! 
Amerikalılar kongrenin tedi. 

Kahirede 
Patlı yan 
Bomba 

Hazineden taksitle mal alanla
rın borçlarına ait bir teklif 

ıçın çare: 
pekleştirmek 
Tezvir! yeden başka bir söz 

dinlemiyeceğini teyit ettiler 

Komi•ere kartı bir 
ihtar 

mahiyetinde mi? 

ANKARA, 12 (Milliyet) - Yozgat meb'uau Süleyman 

Sırn Bey Meclise hazineden taksitle ımal almıt olanların taksit 
bedellerinin tecili hakkındaki kanuna muadele! bir kanun teklif 

etmİftİr. Sırrı Bey teklifinde borçlulann mütebaki borçlarını 20 
aenede ödemelerini istemektedir. Mitatla Hüıeyin Avni bu- ı yanına geliti bile Şirvani zade 

nu kırmak istiyorlardı. Abdü- de bir utanma kızart111 uyan- KAHiRE, 12 A.A. - Birçok 
yüluek zevat, reçen rece fevka· 
iade komiserlik binaama kal'fı ya• 
pılan auikaat dolayısile fe•kalade 
komi.aere teeaaürlerini beyan ve 
bu ou.ikaatı takbih etmiılerdir. 

lizia böyle bir liyibayı kabul 
etmiyecekti. Bütün vü:keli 
nın 11ran üzerine kabul etmit 
görünae bile ilk fırsatta. boz
mak, sebep olanları d'a nefyet
me'lc üzere kabul edecekti. 

Bayrakta.r Muata.fa Pata 
Rumedilen on bet bin ukerle 
gelmif, ikinci Mahmudu tah
ta çıkamıq. bütün Rumeli ve 
Arnavut i.yanını t<ıplayıp pa
c'itaha bağla.mıt iken, ikinci 
Mahmut ilk fırsata onu yok et 
tinnitti. Abdülaziz de bu ada
mm ofluydu. 

Şirvani zade düşündükçe 
ürküntüıü artıyordu. B•yrak
tar Ru1Çuklu i.e, kendi de Şir
vanlı idi. ikisi ele menılekEbn 
birer ucı.mdan gelmitlerdi. Ya
rın kendiıini de, ya menfanm bi 
ri'llde sürünür, yahut idam e
dilmiş gömıek hiç iline gelmi
yordu. 

Paditah• layihayı kabul et
mezıe iatifa etmek.. Milat Pa
sa da amma kolay keıip biçi
yordu! htifa etmek •• Koca ıad 
ruamhktan geçmek •• Kolay it 

. d' b , mıy ı u •• 
Hem, Abdülaziz bndiıine 

kartı nümayİf yaparak iatifa 
veren Yiikeli.yı nbat mı bıra
kırdı sanki? Kim bilir nerelere 
sürülecekler, ne belalara uğra
yacaklardı? 

Tam da Mahmut Nedi'llJıin 
fstaobula döndüğü sıra~ ne
re<len çıkmıştı başına bu işlet? 

Bu dütüncelerle uykuau ka,. 
çan aadrazamm kulağına fey
tan neler mınldıyordu, ne
ler ... 

- Bu işin bir de kar tarafı 
vardı. Abc:lüli.ziz, kendisine 
tam bir sadakat gösterenleri 
kuvvetle tutardL Mitat'm. Hü
seyin Avninin ne mal oldukla
rını pamtah zaten bilirdi. Şir
vani zade kaikıp mabeyne git
se, paditeha Mitatla Hüseyin 
Avniuiıı kurduktan dolabı ar
zetae .. Ne i.li. olurdu! Padifah 
tabii gazaba gelecek, Miladı, 
Hüseyin AYDiyi birer tarafa at 
lıracaktı. Onlar bqmdan gi
dince Şirvani zade de sadaret
te müstakil kalır, bildiği gibi 
İf göriirdü. Bu sadakatinden 
ıonra Abdülaziz de onu kolay 
kolay yerinden atmazd'ı elbet-
te .... 

.y. .y. ... 

Gecenin karanlığı içinde. 
aadrazam yalısmın gölgeleri 
araamda, sabahlara kadar gö· 
züne uyku girmeyerek dütü
nen Şirvani zade, ertesi gün 
doğruca saraya piiyorcfu. Bir 
gecelik iç kavgasmm aonımdıı. 
ihtiras üstün gelmitti. Ne o
lursa olaun, sadaret ikbalini 
bırakımyacakb Rü,tü Pqa._ 
Milatla, Hiiley(n Avni ile bir
letip paditaha kartı gitmek
tenae padişahla birle,ip bunla
ra kar'ı gebnek elbette daha 
!yi. daha korlwıuz bir itti. 

Babıi.liden saraya gider
ken Mühürdarı Murat Beyin 
yüzüne bakamamıth: Hidivin 
hediye.ini almıyan, Mitat Pa
şanın meırutiyetçiliğini bile 
az bulan, Babıi.lide en küçük 
usulsüzlüğe tahammül göster
meyen bu genç idealistin 

dırmıflt. 
Bununla beraber, yola dü

tünce bütün bunları kafasın
dan silerek, doğruca saraya 
vantı. Mitat Paşanın o gün 
hazırlayıp gönderdiği müsved
de koynunda idi. 

Sarayda Hafız Mehmet B. 
kendisini kartılamtt• huzura çı 
karmıştı. 

PARIS, 12. A. A. - Mecliı kori- 1 retle ek..,.-İyet bulabileceği oabahl&
dorlannda bu sabah bir nebze beye yin merak edilip durmakta idi. 
can .. ardı .. ~~ olan hiı, dab• zi- /ngilterenin oermlf 
yade betbınlık ıdi . 
Amerik•nın lnriliz ihtirazi kayit- oldu(Ju c~u•p 

!erini nazarı itibare almaktan imtina LONDRA, 12. A. A. - lngilte-
eylemeıinin Fransa hükumetinin mc renin Amerikaya venni, olduğu ce
saiıini büıbütün işkal edeceği mu- vapta bilhassa bükuınetia Amerilaı
taleuı serdediliyordu. run l Ki.nunuovvel tarihli lngi.liz no 

Bu intiba, iki parlamento ğnıbu- tasında münderiç noldalann iki 
nun, ool cenah cümhuriyetçileri ile memleket ara11nıla iyice tetkik edil
soayalistlerin, toplanmaları üzerine ınesi suretindeki teklifi hü•nÜ kabul 
büıbütün teeyyüt etti. etmesinden dolayi memnuniyet iz-

Hafız Mehmet Bey., Abc:lü- Sol cenah cümhuriyetçilerinde, A- har edilmekte ve fakat, uzun tetkik-
lazizin kapı aralığından duy- merikadan &elen haberler dolayiaile ferden sonra, bu notada izah edilmİJ 
duğu sözlerle saraılmıftı. Şir- h:'tti kayit ve ,a~~ .tabi ol~ 1.5 olan umum! "!ülahazala':'. deği,tir-

• d R.. .. p d' kanunuevvel taluıtının aleyhınde bir mek için hıçbır ıebep gorememekte 
vanı za e uştu aşa ıye hareket te-·"- etti ld • bey ı ektedir • 1 b h · · · • --·· · o ugunu an ey em • 
nam venntf o "n u enfm Mı- Grubun içtimaınıla oabık nazır M. İngiltere hükumeti. para nakli bu 
tat :~Şll, Hüıeyİn Avni Pa- I P.ietri. 15 ~~nuevvel ~•!tinin te •u•unu~ arzebne~t.e olduğu müş~ü
ta gıbı arkadaşlan hakkında dıye edilmeslnln herlıan&ı bır ecne- Iatı tediyabn tehırınden ba,ka bıç
oadişaha verdiği jurnal namus bi zevata YllP•lan bir nanoa temsil bir hal teklinin izale edemiyeceği 
l b • • · · · b' land edilemiyece&'ini, maliye nazırmm bu kanaati!Ji izhar etmekte ve Amerika 
U ma eyncı~ ıç'?ı u . ır- şekildeki noktai nazarının doğnı ol- hükimıetinin bu hal ıuretini kong
IDiftı. Hele Huseyın Avnı Pa- madığnu, çünki hiçbir tediyenin der re e tavsiye etmemiı olma11na tees 
şaya öteden ber saygısı var- pi, edilmemit bulunduğunu söyle- ıür eylemektedir. 
dı. Koca seraskerin devlet or- mi,fü. lnriltere bük~, bunu mütea-

Polia, bu auikasttan ziyada bir 
ihtar mevzuu bahis olduğu fikrin
dedir. Zira bomba, pek ufak ye 
pek kuvvetoiz idi. Filvaki, yaptı• 
ğı baaar pek ehemmiyetaizdir. 
Y alruz komiserlik binaımın balo 
salonunun bir camının pençerele .. 
rini kırmııtır. Bomba, o salona ko
nulmuı idi. 

Avusturya ile 
De bir mesele 

Belgratta da, Viya
nada da 

asabiyet var! 
dularmı 790 bini kit iye çıkar- .. Bu~n ö~led~ sonra maliye en- kip 15 Ki.nunuevel taluitini tediye 
dığını, ukeri her kazadan ko- cumMındeki .müza!.erel~ esnası•- edeceğini beyan etnıStedir. BELGRAT, 12 A.A. - Politi-

k . di.. . bT d' Abd·· da lıu noktai nazan. muzaheret e-- ka razeteai, Karentiyadaki Slo•-
ruma 1ste gmı ı ır ı. u- dilmeai muhtemeldir. lngiltere hüki'ımetinin noktai ua- lerin korunu iataıyonda bekle-
llzizin bu kadar fena yollara SoayıdQtler rrubu iki mulıalif re '""ı 15 Kinunuev~cle yapdacak te melde olan Lioubiana Darülfünu
götüriilmesine c1P. içi razı olmu- ye kartı ittifak ile bir takrir kabul cliyatın mevcut itil&fnamede derpi' t 1 b . . ı.· . t 
,.ordu etınİftİr. Bunda Anıerikanm Avru- edilmiı olan ıenevi tediyata başla- ı nu . • eti ~ınm meztlur cemıA ye · ı · . k d nıek ol caiı e bu suret ı maıye erı paaapor annın vua-

Şirvani 7.ad,. saraydan çıkın- panm_kloorç. ıar ve tam.ikubural t ~deleril - imal ~ edi!=:si ıa:.m relcliii 1 turya bükümeti tarafmdan vize 
H fız M h t B d bi n<' mu ernren vu an nm ahe e- 1 e .. e edilmemi9 oldufunu öfrenmeleri 

ca ·ı ab 1 ekmfe 1 dey De• r leri habrl•tılınaktadır. mutaleıuındadll'. üzerine bir nümayif yapmı,lardır. 
vea• e U ara ır a ı. ogru Bundan sonra grup hükümeti he ' Mezkıir hükılmet 15 K.ıinunllet'- : 
Hüseyin Avni Pata.ya kotlu. men büyük Britanya ae bilitilif bü- vel tediyatıru nihai ltilifnamede he- ! Maam:"~ih, V?-ana~aki Yuıro .. 

.Y. "' "' tün beynelmilel taahhütleri tadil ' saba katılmaması lizım gelen resül- J lav.y~ aefırı bu vızel.~n!' ya!'ılma-
Sadrazamın ihanetini haber malaadile umumi bir konf'eranım iç male mahsuben yapdmıı tediyat o- 11 ıçm Avusturya hükumetı nez. 

alan ıer&1kerin kan başına timaa davetini hazrrlamağa ve mu- (arak telilıki edilmeailli tddif eyle- dinde teıebbüsatta bulunmuftur. 
çı'lmuştı ! Mahmut Nedim, hiç kabili olmıyan her türlü beynelmilel mektedir. Bu hadise, ahiren Belgrattaki 

para naklinin önüne geçmeğe davet fnriJtere hükumeti, aftm olarak te Avusturya sefirinin Yu&oslavya 
olmP.zaa . dütırandı; atikire edeceğini beyan eylemiıtir. diyatta bulunmak üzre lizım relen ajanlarmın hududu tecavüz ede-
düşmadık ebnişti. Ya bu Şir- Grup, nahit vaziyetini islidı ede- t~'batı -'--'--dır, ..;;nkü •imclilıi 

~u ....... ,.. .- • rek Avusturya topr,.ğma rırıp 
vanlı? DO'lt görünerl"k cana cek bir cihan iktioat konferansının ahval ve •eraİt i•inde bunu en "" :ra 

·ı · ti' d · · • · ' '"' girmediklerine •e Sternitz iunin-ka1teden bu herif? acı e~ ıç maa avct etmeaını ıstiye- rar verecek bir usul olarak bulmıq-
Hafız Mehmet Beyden her 

1 
cektır. tur. de bir komüniati zorla rötürüp 

,eyi öğrenen Hüseyin Avr.1 ı Grup, bütün bunlara intizaren 15 Filhakika bu uıul iıtiauai ve gayri götiirmediklerine dair olan pyia 
P&f&, birden bire verdiği bir K.iinunuevve~ tak~itini~ ~~J'.esi bu- tabiidir ve hükimıet, icrası teklif e- hakkında Belgrat bükUmeti nez
k , kf k suıunun tehır edılmesını ıstıyecek- dilmiş olan mii2akerel..-e 15 Haziran dinde •aki olan iatimzaçlanna 

arar.11 , gece ".a ı saraya oş- tir, dan evvel batlıuıılmaoı için pek >"'- zeyil tetkil etmektedir. 
muş. çok mühun VP müstacel kın bir zamanda noktai nazar t .. ti- Bu hadiseler dolayıoile her iki 
maru.~J>tta bulwı.'lcağmı söyli- M. Herriof, mebusatı nıl'C- ıinde bulunulmıuı zımnında Ameri- memlekette de bir nebze •aabiyet 
yerek huzu•a cıkmıf, Sirvani il sinde bu iJ/lfOill b ·r ell- fı:a hükumeti nezdinde israr etmek büküm sürmektedir. 
zadenin veHaht Murat Efendi ve bu •uretle hükumetlerin arasm-
ile gizli muhab~rede olduğunu seriqet bulabilecek nıi? da mevcut olan itilAflann umumi ıu 
ifta ederek padiaahı heyeca- • - -•e enternasyonaline dahil rette akameteL uğrama11datebbulikl ~~~-

~ ÖnÜne reçmea arzuıun Uııınaa 
na düşürmüttü. Franıız sosyalistlerinin bu kararı, d • ta ır. 

Gece vakti bu haberleri a- bugiinki müzakereye nisbeten bıç 
lan Abdülaziz, bircJPn bire kö- b ... apta olnuyan bir iıtikam.et .. .,..... M. Sllmson 'un ceoabı 
pürdü. Mitat Patayı Seli.niğe, er' g;bi görünmektedir. 
Sirvani zack Rüştü Patavı da Mebuıan meclisinin IS kinunuev- V ASHINGTON, 12. A. A. -
Halebe valilikle defetti. Sada- vel taksitinin, batta bazı tartlar ile- Hariciye nazırı M. Stimaoa, lngiliz 

ri ıürülmek ıüretile, ödenmeaine,bü- notasına .. erdiği cevapta, borçlara 
rete Hüseyin Avni Pata geç- kiimetin tahmini veçhile, pek. güç- a~~ tediyatın, el!~ meriyet ,.__ 
ti. lükle müoaade edeceği zannolunmak kii~de bulunan ıtiliflarıla ?'nayyen 

4 " • tadır. Parlamentonun Franoa ile in- I ıekil ve tanılan batka bir ~metle 
Sadrazamlık koltuğundaki riJtere araımılaki görüJ Ye davranıı J'.apılmasına muvaffakat etmege ma

çuvaldız, Hüseyin Avni Paşayı birliğinin ir.kitaa uğraması hebasına lıye nazrnnın mezun olmadıfmı be
dcı rahat bırakmadı. Onun ye- da olsa bu tanda hareke! edeceği- yan etmittir. 
rine ikinci defa olarak Esat ne ihtimal verilmektedir. M. Stimoon, hiiki'ımetlerin birWr-

Trau hadiseleri 

VtCENCE, 12 A.A. - Meb'u
aanden M. Delcroix, harp maliille 
ri yurdunun lriifat resmi münue
betile bir nutuk söylemif •e Trau 
"Yugoslavya" hadiselerinden bah 
setmittir. Orada niiın..,-itçiler Ve-
11edik anlanlan heykellerini lor
mqlar idi. 

Mumaileyh, bilhaaaa demifm 
ki: 

Harp yaralanndan en vahıiceai 
Adriyatiğin öbÜJ' tarafında kana
yan yaradır. 

Bir takım tecavüzlerle Dalmaç-~ Amele enternaıyonaline mensup lcrine ~ı olan taahhütlerinde ft 
Pı~ eelaı. o d .. çok durama- Fnuııız ıoayaliıtlerinin bükümet ta- butaahhütl~ havi mu!'--:eleltırc!- yanın simasını tanınmaz bir hale 
dı. Makamıı:ııı tekrar Mahmut rafmdan taysiye edilen siıtem aley- I v.u~bulabilecek herbanrı bir ~.- retinneğe çalııpnak abea bir İftİr. 
Nedim Pata,.a bıraktı. binde rey •erecekleri zannedilmekte şıklık hakkın~ ~~.'< k-rrenı.n bir 

Nedimorun birinci sada- d' karar verd>ılecegını kaydettikten Veneditin hatrralannı silmek için 
retten dü•mesile ikinci sadare- ·~I cenah eümburiyet•ileri de a~: sonra demittir ki: tehirleri yok etmek, enkazlannı 

' • ' - silip ıüpünnek lazımdır. O aa-
te gecmeai arasında üç sene- temayülü göıtermekte olcluldarm- " Bundan dolayi 15 Ki.nunue'l'ftl- man bile toprak biraz kazıldı mı, 
den bl.raz fazla zaman gH'ımı't• dan M. Herriot'nun mecliıte ne At- de vacteai relen taluitin ödennıeoi R . 1 . ...,,-- larm mali altından yine omanın ız en mey. 
bu müddette altı sadrazam it ----·----·------ için teklif edilen para ye ne dana "kacaktır. zaretince kabulü evvelki mukavelele r 

batma ıt"elmİf. en çoğu 14, en vezirlerden bir çoğunu da be- re uygun o1mıyan berhanri bir tar- -·----·------
azı 2 ay makamda kalını~. fa raber kabineye sokuyordu: Mi- tın kOllj!'l"Cce ta1Yibi manaum hiçbir mak , Lauoamıe konferamı ne!Qi-
kat hiç biri bir gün bile rahat tat Pata adliye nazın, Server Yeçbile ifade edemez." cini münabf" zemini yapnak -
edememi,ti. Pata Şôrayı devlet reisi, Hü- tila keediai- bu tef ılıiı iite meydan 

seyin Avni Pata serasker, E- Am~rlkanın meıallgetl 'l'ennİf olduiu- unutuyor. 
-Z7-

Bataklılın ortasında 

Mahmut Nedim Patanın 
ikinci defa olarak ıadrazam o
luşu, ancak Türkiyenin açık
tan açığa ifli.aı demekti. Abdü
laziz' , Mahmut Nedimin tek
rar it batma gelitini az çok 
süslemek için ona kartı olan 

P b h • ol Son milyonlarımızla Amerilıaya 
aat ata a ny~ l'.otZln muş- PARIS, 12. A. A. - M. de J-- bir iotitaf deii1 fakat bir ihtar rötü 
tu. Böylelikle yeni Mahmut vene!, Matin razeteainde yazıyor: riiyonız. 
NP-'!im kabinPm gözlere bir Amerikan milletini, kendi mesuli- Taki ne Anmtra ne de berbanri 
milli ittihat kabine&İ gibi göı yetleri ile kartı kart•Y• koyacağır. bir d.,..let 1933 Haziranmda bot ba 
terilecekti. Fakat Abdülaziz ile Amerika, uzun müddetten beri lnncfum, haberdar deiildim. diye
Nedimi tekrar kaVUftuktan Avrupadaki t~ıtea bahaecliyor. mesin. 

Amerika, Milletler cemiyetinde....., iki ıık blmııtır. Ya 1-çbr ,_. 
aonra bu göz boyamalarının ki almaktan imtina etmek, KeDoe aeleainin yeyabut Laaaaıuıeda riritil 
hiç bir değeri nl~.-,a>:dı. miaakına ittirakten çekinmek, Hoe>- mit olan teablıütlerin yeaidmt tel

( Deoamı uar ) ver moratoryomu ile buhran çıkar- kiki 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
t. - Edebiyat 
nazariyeleri 

Kadın iktısat sergisi açılıyor 
ANKARA, 12 (A.A.) - Tasarruf haftası münaaehetiyle 

ismet Pata Kız Enstitüsü tarafından tertip olunan ilk Kadro 1 
lktııat Sergisi Peqembe günü B. M. Meclisi Reiıi Kazım p.,. 
şa Hazretleri tarafından açılacak ve Maarif Vekili Re,it Galip 

Bey bu münasebetle bir nutuk irat edecektir. 

lbrahim Tali Bey Mardinde ı 
MARDiN 12 (A.A.) - lstanbul Meb'ulluğuu. intihabı ı 

üzerine Ankaraya gitmekte olan birinci wnumi müfettit lbn,..' 

him Tali Bey tehrimize gelmİf aamimt bir 1Ul'ette kartılanmıt
tır. Belediye tarafından terefine 60 kitilik bir ziyafet verilmittir 

lzmirde Tasarruf Haftası 
IZMlR. 12 (A.A.) - Milli lktıaat ve Tuarruf haftulllllİ 

ilk günü münasebetiyle bugün bir bayram alayı yapılmıttır. Y fl/t 
li malları satan müesseseler sattıldan mallarla otomobil ve ara

baları süsleyerek bayrama ittirak etmitlerdir. Bayram alayı sa· 
at 14 te Baamahaneden hareket ederek Tilkilik, Keçeciler, B...

durak, Kemeraltı tarikiyle Birinci Kordondan geçerek Gazi mey 

danıoa gelmiftir. 

Gazi heykelinin bulunduğu bu meydanda Belediye Roeisi 
Behçet Salöh Bey bir hitabede bulunarak tasarrufun faideleri 
hakkında tafsilat vermiştir. 

Avusturyalılar galip geldiler 
BRÜKSEL, 12 (A.A.) - Futbol maçında Avusturya ta· 

kımı l sayıya kartı 6 sayı ile Belçika takımına galip gelmiştir. 

Katliam 
Yapılmış mı? --
Çinlilerin iddiasına 

göre 2700 
ki~iyi öldürmüşler 

CENEVRE, 12 A.A. - Bir 

Çin notası , Çin haberlerine gö 

re Japon kıtaatınm Boucboun 
civanndaki kasabalarda bulu
nan Çinli ahaliyi katliam etme 

leri meaeleaine tekrar avdet et
mektedir. Bu haber 26 te,rioi
aani tarihli bir Japon notası ile 

telaip edilmit idi. Çin Harici
ye nazın Çin hülrumetinin bu 
-eleye müteallik birçok ıa
hib raporlu almıt olduğunu 
beyan etmiftir. 811 raporlarda 
Doucboun katliimmda 2700 ka 
dm, erkek ihtiyar ve hatta ufak 
çocuğu'n telef olduğu beyuı 
olımmaktadır. Hariciye nuın. 
alelide bir tekzip ile bertaraf 
edilmesi kahil olmıyan bir ta
kım red ve inkirı gayri kabil 
deli.il mevcut olduğmıu ili.ve ey 
!emektedir. 

Bir badlae dah• 

CENEVRE. 12 A.A. - Bir 
Japoıı notası, Milletler Cemiye 

ti kitibi umumlliğine Chan -
Hai - Kouan ya1aıımda Çin ve 
Japon lataab araemda taJam 
t_.üf bir hidiıe vukua gelmit 

olduğunu bildimıiftir. Zırbb 
bir Japon treni 8 kinunuevvel
de T cbenae İalalyonundan, ha
lihazırda Çin ve Mançuri de
miryollan idaresi tarafmdan 

Kızıl Belediye 
Meclisi 

Sofyadaki intihap 
tasdik edildi 

SOFY A 12 A.A. - Balkan 

muhabiri mahsuswnuz bildiri

yor: Geçenlerde Sofyada yapı· 
lan belediye intihabım, komü
niıtler kazamnıtlar ve bunun 
üzerine intihabı kaybeden cfi. 
ier fırkalar, Sofya Sancak mah 
kemeıine müracaat etlerek İ'D

tibabm tarunmamuı için itiraz 

larda bulunmuşlardı. Ahiren 
Sancak mahkemesi, bu mühim 
meseleyi tetkik ederek umumi 
san hilafına yapılan itirazları 
kabul etmemit ve komünistle
rin ekseriyeti kazanmaları hare 
keline fesat karıtmadığı netice 
•İne vannıt ve intihabı tasdik 
etmittir. Bu suretle Sofya bele 
diyesi tasdik kararı üzerine Kı 
zıl olmak vaziyetine girmiş bu· 
lunuyor. 

lrullamlm.akta olan Chan • Kai· 
Kouan'a gitmekte idi. Secidi Çi 
nin civannda ıaat 22,10 da Çin 
liler tarafından bu tren üzerine 
mitralyöz ate,i açılmıfltr. Zırh 
L tren mukabele etmittir. Her 
iki tanfm ate,i saat 3 e kadar 
denm etmiıtir. Çin askeri me
murlan bidiaeyi hallebnek üze 
re Cbaı>. Kai _ Kouan'a bir mii 
messil gönd-itlerdir. Japon· 
lann bu hi.diıeyi fÜ'mullendir
mek için bütün gayretlerini sar 
fetmekte olduklan zannolunu • 
yor. 

Edebiyat kaidelerini taaaif - İ· 
'• h eden kitaplardan biç botlaa
mıyonaz; mekteplerde bile edebi
yı-t nazariyelerine pek itibar edil· 
miyor. lıtiarenin nefllerini, cinaaır 
bilmenin hiç kim.eyi mtıharrir, tair 
edemediğini aöylemekle o kitapı... 

nn. o dersin lüzımmurlufunu İapat 

ettiğinıi'fi -nıyoraz. Halbuki ede
biyat nazariyatının gayesi. edip ye• 
ti~tirmekten büsbütün ba!kadır; o 
san'atkir dimağnım naad itlediii
ni aramak yolunda bir merhale
dir. Bir dilin sarfını, nahvini iri •il-

mek te o dili muhakk•k konupbil· 
mek defildir; fakat ı- o dilin da
ha iyi anlatıfmaama yanyacağı ri
bi o dili konufllll milletin tefekkür 
•e tah• .. iı ta.maı anyanlara yardna 
eder. 

Edebiat nazari,.atmm lüzumauz
luğunu iddia -ı.. .. ı büyük aan' 
atkirlarm ekseriya ne yaptıklan

DI ı.-dileri de bilmeden _.. Yti
cude ptirdilılerini ileri aürerek -
tetikia lüzumawıluiunn iddia etmek 
&ibi bir f4'Y olur. Daha doğraaa e
debiyat nazariyatı, eatetik rı1ıi Ye 
ancak o kadar IÜZ1ınmlzdur. 

Bir aan'at eserinin nasıl nicut 
• bulduta, onu niçin aeYdiğimiz İn· 

aan oğlunun kafasını daima itgal 
etmİftir. Neticesi ne oluna olaun bu 
İften hotlarunz '"' nihayet .. ı ...-. 
n anlamadığımızı, anlıyamıyacağanı 

zı itiraf ederiz. Fakat bir şeyin im
k&ıuıız olduiunu ona tetebiia etme
den söylemek bqka, tetebbüaten 
sonra tealim etmek bqkadır. Uğ

ratbktan aonra hiç olmazsa niçin 
anlıyamadığunızı anlanz ki bu da 
kendimizi bilmek hıuusunda çok 
ehemmiyetlidir. 

Hem edebiyat nazariyatının ame
li faydaaı olmadıfım aöylerken mü
bal&fa ediyoruıı. Original bi:: iia
ltip aahibi olan, yani aırf kendile
rine mahsua bir tefekkür Ye ta
hıualia tarzı getiren kimaeler on
lann haricinde, battı hazan onlara 
rağmen yetiıirler amma herkes on
lar ribi midir? Mektepte iken 
yazdığımız kitabet vazifelerinin ta•-

hibinden hiç istifade etmeclifimizi, 
muallim bize: HFalan cümleyi, keli
meyi fazla y•zmıtım; falan -"ta· 
yı biraz daha tavzih etmek icap e

der" dediği zaman bunun hiç bir 
tesiri olmadığuu iddia edebilir mi
yiz? Bugünkü cençlerin yazılarm· 

da pek fazla haıi• bulunması, bir 
aözü mütemadiyen revelemeleri aca• 
ha biraz da edebiyat kaideleri der .. 
!erinin tavaamıı olmaamda değil mi
dir? Sarf ye nahiv denlerine de e .. 
kisi kadar ehemmiyet Yerilmediği 

için bir cümlede bir kelimenin ye· 
ri değitmekle mana11nm ne kadar 
defittifini farketdenler azaldı. 

Dr. Ali Nihat Beyin Edebi san'at
lara dair ( 1) iıimli kitabmı okur. 
lı:en bunlan düıünüyordum. Ali 
Nihat memleketimizde şark ede-

Not: (1) I Cilt, 64 •ayfa, 50 kuruı 

biyatııu, bilhaua lran edabiyatım iyi 
bilea -clir IDm.elerd..dir. Dr. All 
Nihat Bey, edebi aaa'atlan aad...,. 
taaııif - tarif De iktifa etıı-it. 
onlarm nıhi mentelerini de arafbr• 
mak iatftnit- Kitabmm mukaddl
ınesinde: "Edebi aan'atlar ne &İbİ za• 
ruret Ye dimafi faaliyet mabaulli
dürı hitap ettikleri ruhlar üzerin
de Da11l müeuir olurlar, bunlan 
izaha çalıpcağız" diyor. Kitap ge
rek mektep talebeM için, gerek e
debiyat itleri ile uğr&fllll herkea için 
iatifadeli olmakla beraber büyiik 
bir kuauna var: çok küçük Ye bunull 
için çizdifi pro(l'&IDI dolduramıyor. 

Bir istiarenin dimağda na11l doğdu
ğunu, yani bir inaan kafaıma iki 
şeyin biribirine mezcolacak, biribi
rinden ayırdedilemiyecek kadar bir 
arada gelmeıini tahlil etmek öyle 
kolay ve kısaca anlatılması kabil 

pylerden obn,... rerektir. "Deniz 
kükrüyor", "Giln"f doidu" ribi artık 
pek ahftığnnız Ye birer istiare olduk· 
lannı bile pek farkedemediğiıniz tel" 
kipleri )'apabilmek için inaan hayli ;. 
lerlemit olmağı bekledi. Eaerleri ~ 
kadar relmlt olan eaki muharrirlere!• 
iatiare pek nadirdir; Remy de GOUI" 
mont meaela Homiroı'ta hiç iatİJl• 
reye raagelemediğini aöyler, Cinai 
belki en ziyade kelimenin tekfine 
itibar eden, yani iptidai zihniyet· 
li kimselerin oyunudur amma İl~ 
oldukça mütekamil bir kaianJll 
mahaulüdÜJ'. 

Dr. Ali Nihat Beyin bu kitabı• 
nı tam bir eserden ziyade bir ..,.,. • kaddime diye karşılıyoruz. Edebi .. 0 

atlann na11l doğduğunu, naaıl ı..
air ettiğini ftraşbnruı.k; bilha .. a bu11· 
lann taaddüdünü heyecanın de,..,. 
ce Ye mahiyeti ile İzaha çalışmalı 

• 
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Zeytinyağlarımız için Yeni Ve Mühim Bir Mahreç Bulundu 
l.konomi 

Zeytinyağlarımız için 
yeni bir mahreç 

• 
Italya bizden aldığı yağlardan 

nasıl istifade ediyor? 
• Cenubi Amerika, bütün zeytinya- 1 da palamut bu!isiaı. . kul18?.'lcb~
tı iıtihsal ve ihraç eden memleket- , dan palamut lıatlennın dutmesıne 
ler için vaıi bir mahreçtir. Eıkiden mükabil bülisa fiatlerinin yükseldi
<eytinyağı yemeyen. fııkat timdi ya- ğini yazmaktadır. 
"'C! ş yavaş alışmakta olan yeni dün~ 
~tnın bu biiyük parçurrun zeytin
Yağı piynsıısıru tutmak için İtalye 
her ledakirlığ:ı yapmaktadır. Nit ... 
k;,,, bu gayret botıı gibnemekte
~İı', 1 talya bu senenin ilk yedi ayı 
•arfmda yalnız Arjantine 45 milyon 
li: etlik ze)·tinyağı aatmııtır. 

Türk ikhsadiyatına 
dair kitap 

Moskova Ticaret Oda11 Türkiye 
iktiaadiyatına dair bir kitap nqrine 
hazırlanmaktadır. Bu kitap için Ti
caret Odaımdan da bazı malUınat i .. 
tenmi,tir. 

Fransa ile ticareti
miz azalıyor 

Şı\)<1nı clil<kattir ki yapılan tetki
kat l ~•lyanın Arjaf.tine gönderdiği 
~~yt·ttyağların en büyük kıamınm 
fiirk ~eytinyı.jlan olduğunu göster 
~ıi;tir. lıalyıı bi;dm yağlarmuzı ya 
lıa k~ yağlarla karııtırıırak, ya biraz 
la•fi} e cd<rek tekrar ltalya" firma- Franaa ile olan iktisadi münase-
" altında ihraç etmektedir. batnnızda bilhaısa son senede bir ge 

Ticaret Odası son günlercfe bu rileme vardft". 
"1eıele ilo eoa•lı ıuretle meşguldür. 1931 senesi ilk on aylık Franaadan 
Su hususta Arjantin mehaflile de ithalatımız 138.112.000 Frank iken 
teınas edilmiş ve müsait bir netice I bu sene 31.110.000 Franka diqmüt
•lınınıştır. Yağlarunı:.a Arjantinin tür. 
•yi bir mahreç olacağı kanaati lruv- ihracatımız geçen sene ilk on a
"<t~ 1ir. Oda ~nubi Amerikaya. ne 

1 
yında Franaaya 109.400.000 Frank 

~Be ambala;la ibrııcat yııprlabile- iken bu sene 78 milyona dii§müttür. 
<•ği i tetkik etmektedir 

Brüksel panayırı Gaziantep fıstıkları 
Ziraat Vekaleti Gaziayıntapta ye-

H er sene acılm~sı mütat olan re.- tiıen meşhur futıklann ı slahı için 
llıı ve hcynel.;,ilel Brüksel Ticaret tetkikat yapmaktadır. Batl•ca bir ib
Pamyiri bu sene 5 Nioanda açılacak raç rn.'\ddemiz olan bu f11tığın ayni 
•c 20 Nisana kadar devam edecek- 1 teraiti haiz baıka mutalikalarda da 
liı·. i ştirak ~eı-~• ti h~kkında Ofüte yetiıtirilmeıi mükarrerdir. 
""'1i'ımat mevcuttur. 

1 Palamut hulasaları 
Bcrjjn Ticaret mümessilliği gön

d r<!i~ bir raporda debagat sana
~ii:n d~ palamut yeri"le aon zamanlar-
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Ofis müdürü dün 
Ankaraya gitti 

ihracat Ofisi Müdürü Cemal Bey 
dün al<ıam Ankara ya gitmiıtir. Ce
mal Bey iktisat V eki.leline ihraç "f• 
yamız ve Ofise ait bazı itle.. hakkın
da izahat v ... ecektir. 

Fındık ihracahmız 

ihracat Ofiai bu aeııe nıeYıim beş
lanğıcmdan teıriniaani sonuna ka
dar başlıca 3 büyük merkezden -
~ Ordu, Trabzon - yapılan 

fındık ihrııcatunızm miktıır ve loy
metlerini göıteren dikkate §Ayan bir 
istatistik hıızırlamııtır. Bu iatatisi
ie nazaran mevaim bidayetinden T. 
ıani sonunıı kadar 4 ay zarfında 
muhtelif meınlektelere 2. 965.821 li· 
ra kıymetinde 9.102 ton iç ye 1395 
ton kabuklu fındık ihraç eclilmiıtir. 
Muhtelif memleketlere yapılan fın
clok ihracabmızı röateren iıtatiıtik 
qağıya yazılmııtır: 

Memleketler 

Almanya 
Amerika 
Avuıturya 

Belçika 
Bulgaristan 
Danimarka 
Filiıtin 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
laveç 
lıviçre 
İtalya 
M111r 
Romanya 
Suriye 
D. M. 

Kıymet 
T. L. 

891.367 
177.426 

3.480 
22.879 

1.648 
7.721 
3.620 

429.670 
99.169 

151.897 
2.560 
1.224 

l.034.619 
104.247 

19.035 
13.333 

1.926 

2.965.821 

Bu istatiatikten anlapldıfı veçbi
le, bu ıene 4 ay zarfında en fazla 
ihracat yapbinıuz memleketlerin bıı 
tında Alınanya, Franaa Amerika,ln
giltere, Mmr gelınelr.te.İir. ltalyaya 
ihracatmuz: 1.034.819 lira gözük
mekte iaede, fındıklarmuzın hemen 
lıepıi Triyeote tarikile haflıa --

• Mahkemelerde Yerli 
Kömürler 

Dahilde revacını 
artırmak için 

çareler aranıyor 

Bir dirhem esrar, bir 
kanlı ustura, 41 lira! •• 

ŞehrimiTie senelerdenberi hal 
ledilemiye .. ve bir türlü İyi bir ia
tikamet alamıyaİı bir mahrukat 
meııeleai Yardır. Her aene kıt ge
lince iatok ne kadar oluna olsun. 
umumiyetle mahrukat fiatlerinde 
gayritabii bir tereffü baılar. Be· 
lediye, Ticaret Müdürlüğü, Tica
ret Odaaı her sene bu işle meıgul
dür. Fakat meaele biç bir vakit 
bir neticeye vuıl olamaz. lstanbul 
da balkın kullandığı mahrukatm 
cinsi mmtakalara göre değişir. A· 
likadarlıır en fazla rağbet gören 
kok kömürü oldufunu söylemek
te iaeler de elde iıtinat edilebile
cek bir delil yoktur. Her halde o
dun yakanlar çoktur. Bu hıılln or
manlanmızı tahrip eden bııılıca 
amil olduğu muhakkak iae de, bu 
hal devam etmektedir. 

Maznun hadiseyi inkar ediyor 
ve hiç birşey bilmiyor 

Diğer taraftan Ticaret odaaın .. 
da yerli kömürlerin revacmı te
min çarelerini tetkik eden komİı· 
yon da bir hakikati ortaya koydu. 
Komisyonun tetkikatı ıehrimizde 
k:ullıınılan antrasit kömürlerinin 
hepsinin, batta koklıınn mühim 
bir kısmının hariçten, ta Balbk 
sııhillerinden geldiğini gösterdi. 

Bütün hunlar, latanbul tehrinln 
mahrukat işlerine artık bir istika· 
met vermek zamanmm gelmiı ol· 
duğunu göstermektedir. Ticaret 
Od1111 bu işi tetkik ed rken yerli 
kömürlerin •ohıılarda mahrukat 
olarak kullanılan kıurunm kifa
yetsizliğini görmiiJtür. Odıı bil. 
hasaa bn hmusta yeni bir ke9iften 
İstifadevi dü,ünmektedir. Yeni 
bir usulle ince toz halindeki koku 
antrasit halinde çok kullanıtlı bir 
kömür şekline sokmanın çareoi 
bulunmuştur. Oda bundıın mem
leketimiz için İstifade edilebilece
~i kımaatinde olduğundan bu iti 
tetkik eden Paris ımai kimya ce
miyetinden malUmat istem.ittir. 
H••••••••••••••••••••••-••••••~••••••-•e .. •••-
leketlere sevkedilmektedir. 

Mevsim bıışlanğıcmdan T. aani ao 
nuna kadıır Gireson, Ordu ve Trab
zondan yapılan fındık ihrııcatmıızın 
miktar ve kıymetleri iıkele itibıırile 
•tıığıda göaterilmittir: 

Miktar (Ton) Kıymet 
lakeleler iç Kabuklu Lira 
Gircaon 2977 1005 1.085.769 
Ordu 2038 84 562.550 
Trabzon 4087 366 1.317.502 

Beraberce rakı ıçip aıırbot ol· 1 
duklan arkadaıı Ereğlili İbrahim 
aatanın otomobil içinde cebren 
paraıını aıırmak ve mukavemet 
karşısında kendiıini ustura ile yü
zünden yaralamakla maznun Ah· 
medin dün Ağırcezada duruşma11 
yapıldr. Okunan dava evrakınıı 
göre Ahmet arkadaıı lbrahim us
ta ile birlikte Tepebatında bir bi
rahanede geç vakitlere kadar içe
rek zilzurna aarhot olmuılar. O
tomobille evlerine dönerken Ah
met sululuğa başlamıt ve arkada
'' lbrahimin cebindeki cüzdanı 
zorla almıf. lbrahim, buna mani 
olmaia kıılkıımca Ahmet hemen 
usturaıIDJ ııyırarak arkadaamın 
üstüne atılmıt Otomobil içinde kı-

1 aa bir boğutma, lbrahim ustanın 
yüzünden ehemmiyetli aurette ya
ralanmııııile neticelenmi,. 

Abmedi, yakalamışlar. Üzerin
de yapdıın araıtırmada 41 lira 
pııra ile bir dirhem esrar ve kan
lı bir ustura bulmuşlar. Suçluyu 
tevkif ederek mahkemeye sevk 
etmitler. 

Ahmet, dünkü ilk du"lflDaun
da berşeyi inkar etmek yolunu 
tuttu: 

- Efendim, diyordu, o aktıım 
ben kendimde değildim. Birkaç 
yere girip rakı içtiğimi biliyorum. 
Ondan aonra11 batınmda değil. 
Ertesi gÜnÜ gözümü açtığmı za
man kendimi Tııksim poliı merke
zinde buldum. İbr11 him ustayı ya
ralııyan ben değilim. 

Reis bunun Üzerine suçluya sor· 
du: 

- Ya cebinden çıkıın 41 liraya 
ne diyelim? 

Liitfi Kaptan 
Öldü! 

Cenazesi bugün 
kaldınlacak 

Eğe vapuru suvariıi Lutfi Halit 
Bey dün gece Tıp fakülteıinde ir-

Ahmet cevap verdi: 
- Ben o gece eğlentiye gider

ken cebimde 90 lira param vardı. 
49 lirasını yemişim. Geri kalanını 
cebimden çıktı. 
• - Bu para nerde? 

- Nazarethanede iken üzerim 
den aldılar. 

- Sen esrar da kullıınıyonnuı
aun. ... 

- Hayır ... O esrar çıkan pan· 
tıılon benim değildi. O gün kendi 
pantalomu ütüye nrdiğim için bir 
arkadatımm pantalonunu gİynÜf• 
tim ... 
. Suçlu vekili, davııcmın davasın 
dan feragat ettiğine dair istidaaı 
olduğunu aöyledi ve tabliye tale
binde bulundu. 

Mahkeme, cürmün mahiyetine 
nazaran tahliyeyi muvafık görme
di ve dııvacıyı dinlemek karannı 
vererek muhakemeyi başka güne 
bıraktı. 

A. H. Bey davası 
Ahmet Hidayet ve Ertuğrul 

Muhsin Beylerin biribirleri aley· 
hine açtıklan mütekabil hakaret 
davaı1na dün de birinci ·cezada 
devam edilmit ve ıuçlu Tekilleri 
müdafaalarını yapmıflardır. ld. 
dia makamı geçen celaede tahri
kin iki taraftan vııki olduğunu i· 
]eri sürerek davalann mütekahi
len sukutunu iateınittir. A. Hida
yet Beyin vekili kendi taraflann
dıın ta.brik yapılmadığını, dava
nın sukutuna sebep olmadığını 
aöylemiftir. Muhakemenin deva· 
mı karar için 9 K. Sııniye kıılınıt· 
tır. 

Gümrük 
Mütehassısı 

Dün geldi. İstanbul 
gümrüklerini 

tetkik edecektir 
Gümrükler ve lnhiaarlar Ve· 

Memleketimizin 1932 1e11esi ilk 9 
ay umumi fındık ihracatıma iae 
3.669.298 lira kıymetinde 8.389.835 
kilodur. Maıbtdif memleketlere ya
pılan fındık ihracatrmızın kıymeti• 
rini göat ... en İatalİltik ıuclur: 

Memleketler Lirıı 

tihal etm~tir. Kıy 
metli ve eski bir 
bahriye zabiti, 
mükemmel bir 
kaptan olan Liit· 
fi Bey kanserden 
basta idi. Ölümü 
bütün denizcileri
miz arasında te· 
eaaürle ka"dan· 
mtflır. 

! ki.Jeti tarafından gümrüklerin ıa
labı için celbedilmiı olan Ameri-

1 
kalı müşavir M. Vorfeld, dün, 
Ankara'dıın tehrimize gelm.İ§tir. 

\ M. Vorfeld, dün Amerika ticaret 

Almanya 1.189.408 
Avusturya 2.987 
Belçıb 41.140 
Bulgariatan 3. 732 
Danimarka 266.435 
Fransıı 266A35 
Hollanda 25.518 
lngiltere 488.217 
İsveç 9.209 
lıviçre JJ.218 

ltalya 1.317.089 
Macariatan 17 
Polonya 879 
Jıpanyıı 2.000 
Romanya 67.848 
Yunııniatan 1 .450 
Filistin 50 
Suriye 1.517 
Mısır 28.581 
Amerika 218.792 
D. M. 2.552 

3.669.298 

Merhum lıalya, 
Balkan harplerin· 
de ve Büyük mu· 
harebede donam· 
mııda büyük ve 
koymelli hizmetler Lütfi Bey 
ifa etmif; Harp sonunda Gülce .. 
mal kaptanı olmuıtu. Gülcemali 
Amerikaya müteaddit defalar gö
tünnüı; Karadeniz vapurunda 
tertip edilen seyyar sergi münaae
betile Avrupa limanlanna yaptı
ğı seferlerde bilhasaa her limana 
mürettep program dahilinde aa
atı saatine yetitmek suretile vazi-

Bu yekiınıı Teşrinievvel Ye T. 1&• feaindek.i ehliyet ve liyakati ispat 
ni müvakkat rııkamları ili.ve edi- etmifti. Son vazifesi Efe vapuru 
lince 1932 ıcnesi 1J aylık iç Ye T. • · d · 
kabuklu fındık ibracatımrz 5.411.914 ouvan 11"1 1 1

• • •• 

l.irayi bulmakbdır. Bu sene fın-ı Merhumun cenazeli bugun saat 
chlı ihracatımız miktar itibuile faz- 9 da Kadı köyünde Rızapa9a' da ki 
la ve kıymet itibarile azdır. Bundan evinden kaldınlarak KadJköyü ia
hııflıca iımil bu ocoıe fındık müstab- keleain?en bir roınorkö':'e Eyip'e 
ıili olan memleketlerde fındık istih- nakledılecek ve oradaki makhe· 
sııJitmm fazla olınaııdır. Memleke- rei mahsusuna defnedilecektir. 
timizde. İıpanyada ve halyada bu Merbwnun ailesine ve denizcile 
sene fmdık rekolte.i geçen ıeney~ rimize mimi taziyetlerimizi ar-
nisbetle çok fazladır. zederiz. 

mümessili M. Gilespi'yi ır.iyaret et
m.İ§tir. M. Vorfcld, bu aınıda ken 
diaine mülaki olan bir mNıarriri
mize tetkikab hakkında bir feY 
söylemek istemiyerek demiftir k.i: 
"- Ankara'da pek az zaman 

kaldım, tetkikabm bitirmit deği
lim. Bunların ikmalinden 10nra 
neıri arzu edilecek bir f41Y oluna 

ı bunla>!ln Vekalet tarafından gaza 
te]ere Yerilmeıi daha muvafık o
lur. 

Şimdilik bir müddet burada ka· 
lacak ve lıtanbul tümrüklerini 
tetkik edeceğim." 

Emlak Bankan 
müdürü 

Birkaç giindenberi tehrimizde 
bulunmakta olan Emlak Bankası 
müdürü Saffet B. Ankara'ya dön
müttür. 

Yaya seyyah 
İıkender Ayhan iuninde Gü

müıhaneli bir ıenç bütün Anado
luyu dolaflllak üzere yaya olarak 
seyahata çıkmış ve lıtanbula ıel
mittir• lskender Ayhan B. bir kaç 
giin sonra buradan GümiiJhaneye 
gene yaya olarak dönecektir. 

Yeni tedbirler 
Alınıyor 

Seyyahlara kolay
lık olsun diye 

yapılacak şeyler 

Şubatta yeni aenenin seyyah 
mevsimi bııtlıyacaktır. Alınan ma· 
himata göre, bu mevsimde Akde
niz ıulıınna Amerika'dan 62 sey. 
yah vapuru gelecektir. Bu vapur
lardan 32 si Vayt iıterlayn ve 30 
u da Ret İlterlayn müesaeııeleri 
tarafından ihzar edilmektedir. 

Geçen sene limanımıza 14 aey• 
yab vııpuru gelmiıti, bu ıene an
cak 8 vapur gelecektir. Bu vapur
lar fU 11ra ile geleceklerdir: Sla
tendam, Oksfort, Jeneral Fon la
tüdia, Arondora, lstella Polaria, 
AtlantİI ve Viseroy Ofkidiya. 

Bu yedi vapurdan Jeneral Fon 
lıtüdiı iki defa gelecektir. Pire 
limanına bu aene uğrayacak aey· 
yah vapurlan iae 32 dir. 

Limanımıza bu sene aocak 8 
seyyah vapnru geleceğinin anla
tılmaaı, bilbaua tercüman ve reh 
Lerlerin fena halde canlarmı 11k· 
maktadır. Bir muharririmiz, dün 
müteaddit rehber ve tercümanlar
la görütmü,tür. Bunlııra göre, aey 
yah vapurlannın lstnnbula az uğ 
ramalarma sebep, lıtanbulun •· 
palığına inzimam eden pabalılı
ğıdır. Bir vapurun 24 sııat kalmak 
üzere limannnıza gelmeai, muhte
lif resimler için binlerce liraya 
malohnaktadır. Bu resimler hari· 
cinde hamal, ıandal ve saire para 
lan bilhaua tikiyetleri mucip ol
maktadır. V ıırka denilen büyükçe 
bir kayığın şamandradııki vapur
dan karaya yolcu nakledilmesi 2 
lira ücrete tabidir. Halbuki, Ro
manya vapurlan ile lstanbuldan 
Seli.ııiğe üç liraya bir yolcu seya
hat edebilmektedir. 

lstanbul limanında bu 2 lira ka 
yık paraıma bir de hamaliye İn· 
zimam etmektedir. Büyükçe bir 
parça enarun hamal ücreti elli 
kuru~tur. Sonra Seyriaefainin Top 
hanedeki ıalonundan şehre çıkan 
seyyahlardan 25 er kul"Uf alm
maktadır. Bizzat bazı tercüman
lar, kendi aralarındaki bir takım 
tercümanlann seyyahlardan bu 
2S kuruı yerine birer dolar aldık 
lannı söylemektedirler. 

Diğer taraftan haber aldıiımı
za göre, alakadar makamat, bun· 
lan nazıın dikkate almaktadır. 
Şamandıradan salona kayık ücre
ti büyük küçük farkı olmak11zm 
bir lira otarak tesbit edilecektir. 

Hamal ücretlerinde tadilat icra 
u mümkün olup olmadığı tetkik 
edilmektedir. 

Seyyahlıın igfale tetebbüs ede
cek tercümanlarm da bu itten me
nedilmeleri mukarrerdir. 

Bir resim sergisi 
Kıymetli reuamlanmızdan 

Oıküdarlı Ressam CPvat B. ki 
nunuenelin 17 
inci cumartesi 
günü Etuval si
neması kartısın 
da Galeri dö 
Möbl salonların 
da yalnız kendi 
eserlerinden mü 
rekkep bir re
sim sergisi açı
yor. Sergid,. 70i 
mütecaviz eser 
tethir elecektir R«ıam C•v•t B. 

Resimlerin çoğu deniz ve kayık 
manzaralarıdır. latanhulun hu
ausiyetini göaterenı mahalli 
renklerle yapılmıt bu resimlet", 
Galatasaray sergilerinde daiına 
eserleri çok beğenilmit olan Ce 
ırat Beyin yeni eaerleridir. Ce
ırat Bey bundan iki ay evvel An 
kara Hallfevi salonlarında da 
ken~i eserlerinden mürekkep 
bir sergi açmıftı. Kendisine 
muvaffakıyetler temenni ede
rız. 

1 Muhtar 
• 
intihabı 

·- -
Bu ayın 22 sinde 

yapılaca hr 
lstanbul mahalleleri ihtiyar 

heyetleri intihapları bu sene de 
her mahallede ayni günde yapıla 
caktır. 

Vilayet intibııp gününü 22 ki· 
nunuevvel olarak tesbit etmiı ve 
pofü va11ta&ile mahallelere hildir
miftir. 

lskAn işi 
lakin idaresindeki ıniistimal

den dolayı altı kiıi tevkif edilmiı 
ve alikadıırlardan bazısı da ke· 
faletle tabliye olunmuttur. 

Devlet Ş"rııamm bunlardan onu 
nun tevkifine karar verdiğini yaz 
mıttık. 

Bu karar Vilayete gelince, ali
kadarlıır tevkif olunacak ve mu
hakemeleri mevkufen eereyıın e
•ecektir. 

Bir ihbann mahiyeti 
Defterdarlığa Kadıköy Mal

müdürlüğünde bir suiistimal hıık· 
kmd ihbar Taki olmaftur. KadJ. 
loöy mubaaebe katiplerinden Ce
vat Beye itten el çektirilmiştir. 

Bu ııui istimalin 25 bin lira ka· 
dar olduğunu bir ga:ııete ya:ımıı 
ise de, alakııdar makam bunu mii
bıılağıılı bulmaktadır. 

Yugoslav kralının 
doğduğu gün 

Yugoıılavya kralı Alexandre 
Hz. nin doğum günü 17 kanunu· 
evvel 1932 cumarteıi gününe tesıı· 
düf ettiğinden o gün sııbah saat 
1 O da katolik kiliseıinde ruhani 
bir ayin yaprlııcaktır. Ayni gün 
saat 12 den 13 e kadıır sefııret ko
nıığmda bir kabul reuni yapıla
caktır. ·--
İki Yunanlı Adliyeye 

verildi 
Beyoğlundaki Rumeli hanın 

da 51 numaralı dairede oturan 
Madam Avantiyayı öldüren Yu 
ııanlı Pandeli ve AnbrYan. zabo 
ta tahkikatı ikmal edilerek dün 
adliyeye teslim edilmitlerdir. 

Posta tayyareleri 
kuruldu 

İstanbul • Ankara ar;ıiıtda 
yolcu Ye poııta nakline tabaia edİ· 
lecek olan iki Amerikan tayyare
ainin Yeşil.köyde kurulmau bitinl· 
m.İ§tİr. Tayyarelerin ha- müsait 
olduğu bir giinde uçuş tacrübeleri 
yapılacaktu-. 

Ali Fuat Bey 
Çanakkale Emniyet müdürü Ya 

eski matbuat arkad&§larmdan 
Ali Fuat Bey ııpandİJıit ameliyab 
yapılmak üzere mezunea lstan
bula selnıİ.ftİr. Fuat Beye acil ,ifa
lar dileriz. 

HiJaliahmerin Eyüp .. . 
musameresı 

Hililiabnwr cemiyeti Eyüp fU· 
beai yapaeağı yard...!an ıenitlet· 
mek makıadile cemiyete menfaat 
temini için 2 kanuauıani alqamı 
sııııt 20 de Eyüpte bir müsamere 
verecektir. 

Bu müsıımereye birçok tetek
küller her türlü vuıtıılıırile ittira· 
ki kabul ettikleri gibi maıiki ate
mimizde kıymetli bir mevkii olan 
aan'atki.r Safiye Hanım da mÜsa· 
merede bıızr parçalar taganni et· 
meii Taadebnittir. 

Müsamerenin fevkıılade olmau 
için :ııengin bir program yapılmak 
tadır. 

~~•lc .. lade cazip, zihni telıyiç eden 
it ınevzudur. Dr. Ali Nihat Bey 
~ldeınki bize bunu vadediyor, bu 
~-t..bın o vadi tutıımıyacak kadar 

11silk olduğunu da elbette tııkdir 
'der. Onun bu iti baf'U"abilecek kim
~lerden olduğunu bildiğimis; ilini
,. de, zevkine de itimadmuz oldu
lıı İçindir ki kendiaini bu kadarcıkla 
\-d· • 

geleni yapmak İatİyor, fakat o a
cının teselli bulınaz bir acı olduğu-
11u, elimizden bir feY gelemiyece
ğini hissediyoruz. 

Şiirin böylesini sevenler, hatta 
ııınn aaıl vazifesinin bu olduğunu 
söyleyenler var. Ben o kanaatte 
değilim: şairin bana kendi hayatı· 

nı söylemesini de, beni fil!::i değil, 
hissi heyec:anlarımla aanmasmı da 
doğru bulmuyorum. 

11 çıkanlmasm: 

Siihıiturıun derin giiltelen var; 
Göçılümün ağlıyan buteleri var ..• 
Göğsümde boralar yaratan .ta%.tn 
inleyen telleri mızrap Utemez; 1 

nttırdım. Ne göreyim, birçok riya• 
zıye düsturlan, tekiller. Gayetle iyi 
olduğunu zannettiğim bir fizik kita· 
br;amma benim anlıyacaiım ,eydeğiL 
Hem radio hakkında yazılmıı kitap
lan anhyabilecek kadar fizik na
zariyabna vi.kıf olr.am ne ıçın on .. 
ları bir romandan öğrenmeğe kaJ. 
kayım? Doğrudan doğruya yazılmı41-

"fenni roman mahiyetinde" olduğu.. 
nu söylüyor. F eııni roman diye Ytızl• 
lan kitaplann fenne de, romana 
da bir faydaaı olduğunu zaımetmİ· 
yorum. Fakat timdiye kadar o yol
da yazılan kitaplar da bu kadıır i
limane şeylerle dolu değildi. Ede
biyatçıların da hiç olmazsıı beğen

meden okuyup anlıyacaklan cİn•ten· 
di. ını tutmuş aaymıyoruz. 

2. - Bir tiir kitabı 
> l'eyzullab Sacit Beyin Ollrer'i, (2) 
,t'ltıız ölen kızı i~ln yazdığı türlerin
~~~ ınürekkcptir. Şiir hakkındaki 

a.lclcimiz ne oluraa olıun, o man• 
~eleri okuduğumuz zaman içi
~~İn yandığmı duyuyor, bir ba

Yı t-lli etmek için elimizden 

"Şür telakkimiz ne oluna olaun" 
dedim; çünkü fİİre verdiğim ma
nıı, Feyzullııh Sacit Beyin verdiği 
mana değildir. Şiir, ııan'at, bizim 
hakiki kederlerimizin ve nq'eleri
mizin bir ayna11 olmamalıdır; ve
yahut ki onlıın, üzerimizdeki te· 
sirleri arbk birer hatıra haline gel· 
dikten aonra aksettirmelidir. işte 
ölümden, acıların belki en acısın
dıın bahaeden bir manzume; ben 
ona okurken manzumenin güzelli
gını düıünemiyorum, onun ıırka!m 
da ağlayan, dövünen bir baba bu
lunduiunu unutamıyorum. Müte· 
e .. ir oluyonım; fakat bu tf!'>saür oa· 
dece fikri olmuyor; iç.imde mer-

Feyzullah Sacit Beyin hu mıın

zumelerinin çoğu, çok hakiki bir 
heyecanı ihtiva ettiklerinden, kendi
sini de, bizi de müteessir etmek için 
ıöylenivermesi kafi ııelen 1-ıislerle 

doln olduklarmdan biraz kanıık, pü
rüzlü ... Zaten öyle bir acı duyar
ken yazdığrmızm kusursuz olmaaı
nı düşünmek kabil mi? işte bunun 
i ·indir ki san' at kendi cinıinden, ya· 
nl sun'i güzelliklerin il~miJir. On
larla uğraşııbilmemiz için kalbimizin 
rahat olmııaı lazımdır. 

Mııamııfih bn ııözlenlen, Olker'de 

F eyzullab Sacit Beyin batka tiir
lerini, hissi heyecansız okuyup so
iukkanlıtıkla bahsetmek İsteriz. 

3. - Bir roman 
Roman dedim aımna roman de

meğe dilim varmıyor. lanai: Otwı M

ne aonra T ürlılerin Rad)'O teknilı. 

hayatı, 1932-1962 (3); yazan: A
zerbaycan ıabık fizik muallimlerin· 
den Akif Saffet Bey. Natiri: Yeşil· 

köy civannda Safra kariyeainde aa
kin D. Z. A. S. 

Ne yalan aöyliyeyim, okumadım. 

Okuyacaktım, .- sayfalarını ka-

ru okurum. 
Rakamlar, remizlerle dolu olmı

yan yerleri de ıöyle bir §ey: 
"Ziya ile elelı.tro • manyetilı. hôdi

seleri kananlannm madde hadi.ele· 
ri kanunlarına tatbilı.ı ve hareketi 
mutlaka ile i=liyyenin tayin ve talı.
diri münıuebetile zuhUT eden eııııe
IQ n..-riy;ııe ilı.en bil&hare lı.anun telı. 
tini alan Anift-yn lı.ammunan i-1u 
için 6ir telı.ım lt<Wiulerin ....,. ile 
tetlıili ,..... ...... 

Me§bur Jules Verne'in romanlıın· 

nı dn çok §Ükür okumadım; fakat 
onlan Frenkler ilkmektep çocuk
larına verirlermiş. Einstein nazariye .. 
!erinden balıaeden kitabı onlara da 
Yermek biraz insafsızlık olur. 

Akif Saffet Bey hiç ıüpheaiz 

malllmatlı bir z11t ve belki kitabr bir. 
takını ketifler, icatlarla doludur. Ro
manı bırakıp ta onlan doiruca ya ... 

sa - iyi oları 

............ Aalılf;;.m..,,..;:;;;i. ~ .. =· ~==:.::lıir~~----------! ........... ~~~A~T~A~~__J 
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i liy~t 
\ ,:;;, umdesi cMILLll'ET» ti r. 

13 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara aıddeai, 

100 No. 
Tell'.raf adreıi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Batmubarrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürliliü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
TOrkiye için Hariç içın 

L K. L K. 
3 aylıiı ·- il -
8 .. 7 llO 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen 9YT&k ııeri .-wıı- -
Müddeti l"'C"" niltbıolar 10 ku· 
ruıtur. Gazete •e matbaaya ait 
iıler için müdiriy• müracaat 

edillr. G~.niz i1lnlarm -· 
s'uliyetinı kaıı.ul etmez 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y C!llköy Aıkeri -t mer

kezinden aldıiımız malfimata 
göre burüa hava bulutludur. 
Rüzgir timal istikametlerinden 
d.....,,,)ı olank esecektir. 

Yafmur ihtimali yoktur.Dün 
hava tazyikı 771 milimetre idi. 
En çok ncaklık 9, en az 5 idi. 

[F.:L1e~ 
Edebiyatta 
Kontenjan 

İlk önce bu fikri ortaya atan 
galiba Sad'ri Etem olmuş .. Ede 
biya.tta da lııontenjan usulii tat
bik etsek demif ... Bu ne demek 
tir? Bir çoklarımızın edebi ser
mayemizi teşkil eden yabancı 
eserleri kendimize mal etmek
ten vazgeçsek demektir .. 

Ben her yabancı eserin türk
çeye nakline taraftanm. Hatta 
bu iş için tahsisat verilip he
yetleı· tetkilini isterim. Lakin 
bir yabancı eseri, bir yabancı 
f>kri kendi malrmız ıibi göster 
meyi beğenmem. 

Bu itibarlaclır ki; Sadri Ele
min teklifine İJlirak ederim. 
Vakıa Babı&li caddesinde bir 
kanaat vardır. 

Adaaam sende! Kari yutar!. 
denir ve öyle sanılır .. Dün o'ku 
duğumuz bir Fransızca e-
debi mecmuada herhan-
gı bir muharririn fan-
tezisini bugün kendi fikri
m ı z gibi ortaya atarız. Ve bu
na iki tane de yabancı isim ka 
tarız. Okuyanlar bizi dehri zan 
nederler .. Mütefekkir geçinen
lerimizin yüzde doksanında bu 
fena metot vardır. Elimize yal 
nız bir ıubeyi alıp onu daima 
okumadığımız için eaaalı bilgi
lerimiz yoktur. Herteyi biliriz 
zannını vermek için her feyden 
bahsecleriz. Ve tabii hiç bir te
yi tam bilmeyiz •. Bu halimizle 
en akıllı hareket ötekine beri
kine vurmamak ve ilitmeıı:ı.ek
tir. Bunu da kendimize yedire
meyiz ... Ha bre yazar, nasihat, 

"Mllllgel,, in romanı: 5 

SEN 

MiLLiYET SALI 13 KANUNUEVVEL 

1 
tekd~r. tevbih ve tenkit ederiz. 

E, olmaz ... BU11u kari dediği 
miz kütlenin içinde yutanı da HİKAYE 
vardır, yutmayanı da .... Mese
la: Dün biriıi bana bir mek
tup yazıyor ve en işlek muhar-
rirlerimizden birinin altına im- ff k ) ha • d 
zasrnı atarak neşrettiği bir m- er a 1 gıren a am 
kayeyi hangi muharririn han- -Fransızcadan- 1 Şaşırıp bakakalmışım. O de-
gi kitabından aldığını haber ve B , .

1 
. • hb vam ettı: 

rıyor. Ben bu mektubu okur- ecaasın ı e samımı a ap- E dedi M k 
ken 0 muharrir arkadaş heaabı- lığım olduğunu söylemekten d b 1;J;t, k.' a~lt~ı:. ~-

d d. - Hik• hicap duymuyorum. Kendisi _ar, a var ı, te. an. ıçın 
na utan ım ogrusu... aye .1 k l'k 

1 
d ti bılmem nerelere 11panı ver-

yazmak bir san'attir. Roman ı e as er ı te, a ay a tanışmış- 1 el' H lb ki . k · h 
B 1 t k "-k • ı· b" m ı. a u şır etın mu te-yazmak bir san' attir. un an ı . .,...., şen ve neş e ı ır a- l'f ._. 1 d • h • 

k 1 d·-- .ı F k t h t b ı 1 · ı şenır er e yapacagı ususı 
başka8mdan kopye etme sa- am<11. a a aya u. nış- h ) I b .. k··ı · · .. ·· 
de katipliktir ... N.-den kabiliye 1 !eri, yokuşları çoktur. İll$an avuz ar~. umuş u un. on'!-
tıın. ı"z varken muharrı"rlr'kten b .. k 1· b d" ne gececegım, ne zaman ıstenı-azan yu se ır, azan uşer. r ' h · b 1 • b h 
ki.tipli"e kadar inelim. Kolay- Otuz sene evvel Becassin ırste, er nevı a ıgı, . u avuz 

5 bo .d. B' . b !ardan taze taze tedarık etmek 
ca birkaç lira almak için mi?... rsacı ı ı. ır ıp cam azı ma- k b"I 1 k B' . . . fk 

Bizim bu tarafımız zayıftır.. haretile aslı faslı olmayan a 1 ~ aca · ız ışe gı~ş 1 
• 

1 rih 1 k da fi b. it d · · k t. · 1 ve faalıyete başladık. Ser. şımdı 
n a , opye. a pte tara a· ır a ın ma enı şır e ının es- b .. b" • fr k S 

· h ·· · d k··ı· ı a.na uç ın an vn. ana 
rımız biraz çürüktür.. Bu çü- amı uzerın e spe u asyon b" h' d" . H 

ki ak d Al d ır ısse sene ı vereyım. er 
rü iiğü gözönüncf.., tuta ta yapıyor u. tı ay sonra ca - h ld .. .. .. d k' d 
fazlaca sarsıntı yapacak müna- delerde halis saç suyu diye uy- ' 1 a ~ o;um;:; .. e . 1 8,Y ta el yar
kaşalara girmesek iyi olur. durma bir nevi mahlül satar- haca

1
. kem u te1 vzıak ın a. ır 

k ·· ·· t" ay ı azançın o aca . 

Sel~mı• izzet Bey enB~ormkruş um. . Akd · Bu defa cüzdanımı daha sı-
ca tr ş gecesı enız sa- kı h f 1 .ı 

biraderimize hillerinde mükellef bir gazino- k mdu a azaya ça ışıyor .. um. 
d k kt G t · · ar a aşım: 

a arşıma çı ı. aye ıyı H" k k ded" b .. 1 Ak9am gazetesinde (peda. - 1 b' .ı - ıç .or ma, ı, u oy e 
tanınmış, agır tavıı ı ır acıam . b" · ki S k d 

goji) hakkında yazdığınız ya- dı. Bakara masasını i<'are edi- e~mh' ır d~ l .. • onr" ar am a 
Y k du B de f k hl. d B d d b" h kk mu ım a am ar var .. zı ı o u m. t>n u a r y,or u. uı a a a ır o a- · B . 

1 
.. 

1 
. 

muallim oldug" um için alika b h t'I k. - ti ·· 1 ecassın ya an soy emıyor-az ma are ı e agı arı oy e d F'lh k'k k d d 
hi11ettim. Birkaç kere okudum. k il d\ı k' u. ı a ı a ar asın a a am-
"'- • .ı -•- • ed" •· · · u Ba.~ıyborh '.:· .. t f lar vardı. Aa:ma kimler? Po-uogrusu ne <•em.,,. ıst ıgmızı ır a ar gunu, gaze e o-

1
. ..d.. . . . 

anlayamadrm. Bilhassa bazı t • f 1 1 · ''-•h d · ıs mu urıyetıne mensup sı-ogra çı arı, ev enıp nı..... aı- .1 1 K 1 .. 
cümlelere zihnim takıldı: resinden çıkarken, yanındaki vı dmemBur ar ... ,.af ab~lnzkl a~a-

M li ·· ı k ı · · k sm a ecasaın ın ı e enne ese fU: genç, guze ız a resmmı çe - k 1 • . d"I B 
"Çocuklarımız artık babaları tiler e epçeyı geçır 1 er. u suret-

i .i.. ul A• d b" ka t" le elini son d..,fa. olsun sıkmak nrn dütünce erini, auyg arını ra an ır ç sene geç ı. . 1 tenkit etmek kabiliyetini kendi Bir gün başka bir tehirde yine ta nasıp 0 madı. 
terinde bulmalıdırlar" Lakin bu kendisine raıtgeldim. Bu se
çocuklanmız babalarını, nere- fer dans profesörlüğü ediyor
den aldı'kları bilgi ile tenkit e- mut . Her zaman sıhhatte. her 
decekler? .. Sonra: zaman yüzü gülen, öyle kolay 

Fikret, Ziya Pata ve Namık kolay ölmeğe hiç te niyeti ol
Kemalin hususi hayatlarında mayan bir adam .• 
küçüklükler olduğunu çocuğa Geçen sene bir istasyonda 
söyleyip büyük tanınmıt adam trenden indim. Kar9ıda duran 
la.rı küçültmekteki faide nedir? toförü çağırdım. Ne göreyim? 
Bunu da anlayamadım ... Ve ni Becaasin değil mi? Yüzünde 
hayet dünyanın bütün gelmit büyük bir nikbinlik vardı. Ha
ve gelecek büyüklerinin hususi yatın güzelliğinden. bahsediyor 
hayatlannda böyle küçüklükler du. Böyle otomobil seyahatleri 
olabilir ... Buna göre biiyük a- nin sıhhati için daha faydalı 
dam. değerli adam mefhumunu olduğunu doktorlar temin et
'kaldıracak mıyız?. Bunları an- miş imiş. Fa'kat şoförlük ıır.ıe· 
layamadım .. LUtfeder, anlatır- rakr her halde çok devam et-

i · medi ki, milli günl..,rden birin-
sanız memnun o acagım ... 

Borsada Muhittin 
Hamdi Beye 

de kendisine borsa meydanın-
da rastgeldim. Elinde gita
ra vardı. Y anmda da keman 
.çalan birisi .. Her ikisi de hem 
çalıyorlar, hem alamot şarkı-

Dittabipleri kongre
si mukarreratı 

Birinci Diıtababeti Kongresi umu
mi katipliğinden: Birinci Milli diı
tababeti kongreoine aza kaydedile
rek mazeretlerine binaen kongrede 
bazır bulunamayan meılekdatların, 
kongrede okunan raporları muhtevi 
kitabi almak üzere bergün öğleden 
sonra hüviyet cüzdanlarını lıimilen 
cemiyet merkezinde diJtabibi Meh
met Riza Beye müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Balıkesirde bir 
temsil 
• 

Balıkesir Himayei Etfal cemi-
yetinin müsamereainde bir temsil 
vermek üz amatör gençlerden 
mürekkep ola;. Cümburiyet genç
ler mahfili Balıkesire davet edil-Mektubunuzu aldım .. lttirak 

ettiğiniz mütalealanma. aldı
ran olmadı ... Beyhude uğraştı
ğımızı zannediyoruz. Malum 
ya Ziya Patanın elediği gibi: 

lardan birini söylüyorlardı. mitti. Ma1ıfilin temoil ıubeıi dün 

Bir yerde ki yok na.gmeni tak
dir edecek guş 

Tazyii nefes eyleme tebdili 
makam et! 

Biz de makamı tebd.il ede
cek yere (tebdili maka!) ede
riz. Daha iyi olur değil mi? 

· FELEK 

İRTİHAL 
Sabık Ankara Valisi merhum Ziya 

Patanm refikası Hanımefendi dün 
ani olarak vefat etmittir. Bugün ce
nazesi Bostancıdaki kötklerinden 
kaldırılarak Beşi~ tarikile getiri
lip öğle namazı T "'vilıiye camünde 
kılınacak ve Maçka' daki aile kabris
tanına defnedilecektir 

Bu defa hakiki istidadının Balıkesire hareket etmiıtir. 
gösterdiği yola düştüğünü zan 
netmiştim. Ne budalalık! Bu
nu dün Becaasin'e tekrar rast 
geldiğim zaman anladrm. 

Öyle şık. öyle tık ~yinmiş
ti ki .. Kolunda pardesü. P.linde 
altın topuzlu baston, gözünde 
monokl vardı. 

Hima.yeki.r bir tavırla.: 
- Azizim, dedi, iyi ki bana 

tesadüf ettin. Sana para ka
zandıracağıın. 

Gayriihtiyari kolumla ce
bimdeki cüzdanın yerinde olup 
olmadığını yokladım. 

-Azizim, dedi, yapılacak it 
gayet basit .. Buit amma böy
le ~leri bulmak li.zmı. Ben 
Manş denizindeki balıkların 
her nev'>ni havuzlarda yetİ§tİr
mek için, büyük sermayeli 
bir şirket tesis ettim. 

- -
Bene Berith'in ismi 

lzmir Musevilerinin Bene Be
rith cemiyeti ismini türkçeleştir
miye karar verdikleri yazılmıfh. 
lzmir'deki Bene Beritb cemiyeti 
müstakildir. Şehrimizde de gene 
müstakil olmak Üzere bir Bene 
Beritb cemiyeti bulunmaktadır. 

Buradaki cemiyet nezdinde, bu 
ismin türkçelettirilip türkçeleıti
rilmiyeceğini tahkik ettik .. Henüz 
böyle bir karar olmadığı eevabmı 
aldık. 

Necmettin Sadık B. 
Cenevreye gitti 
Sıvaa meb'u&u Necmettin Sadık 

B. Cenevre'de tahdidi teılihat kon 
feranıı müzakerelerine İftİrak i
çin dün aktam Cenevre'ye gitmit 
tir. 

1932 

RADYO 
6 günlük Istanbul 

programı 

SALI, 13/ Xll/932 

18-18,45 Saz (Makbule Hanım) . 
18,45-19 Tasarruf hakkında Aliye 

Esat Hanım tarafından konferans. 
19-19,20 orkestra. 
19,20-19 .45 F ran11zca den ( müp-

ıedilere) . 
19,45-20 Orkestra. 
20-20,45 Stüdyo saz heyeti. 
20,45-21.30 Servet Hanım. 
21,30-22 Taganni ~Matmazel Ro· 

zenthal). 
22-22,30 Crsmofon, ajanı, borsa 

haberleri, saat ayarı. 

ÇARŞAMBA, 14-12-932 

18-18,45 Stüdyo saz heyeti. 
18,45-19 Muhlis lbrabim Bey ta-

rafından taaaTruf konferansı . 
19-20 Orkestra. 
20-20,30 inci ve Nuran Hanımlar. 
20-30-21,30 Orkestra, Ajanı, bor-

'"- haberleri. 

PERŞEMBE 15-12-932 

18-18,45 Saz (Nebil oğlu İsmail 
Hakkı Bey.) 

19-19,20 Orkestra 
19,45 .19 Mediha H. tarafından 

tasarruf konferansı. 
19,20-19,45 llerlemişlere Fransız· 

ca ders. 
19 ,45-20 Orkea tra . 

20-20,30 Saz Seniye Hanım. 
20,30-21 Darülbedayi. 
21-22 Tanburi Refik Bey ve ar

kadaşları. 
22-22,30 Gramofon, Ajans ve 

borsa haberleri. 

CUMA 16-12 932 

17-17,45 Saz (Müterref Hanım). 
17,45-18 Gramofon. 
18-19 Saz (Kemal Niyazi Bey ve 

arkadatlan). 
19-19,15 Riza Halis Bey tarafın-

dan iktisadi konferans. 
19.15-20 Orkestra. 
20-20,30 Saz ( Belkiı Hanım). 
20,30-21,30 Hanımlar saz heyeti. 
21,30-22,30 Orkestra, ajans ve bor 

sa haberleri ve saat ayarı. 

CUMARTESi, 17-12-932 

18-18,45 Darüttalim. 
18,45-19 Meliha Avni Hanım ta

rafından konfersnı. 
19-19,20 Orkestra. 
19.20-19,45 Fransızca den (Müp-

tedilere mahıuı). 
19,45-20 Orkestra . 
20-21,30 Darüttalim. 
21,.30-22,30 Orkeotra, ajana, bor

sa haberleri, saat ayan. 

PAZAR, 11-12-932 

18-18,45 (Nihal Hanım) ıaz. 
18,45-20 Orkestra. 
20-21.30 Bedayii muıikiye heyeti. 
21,30-22 Madam Riçi tarafından 

taganni. 
22-22,30 Gramofon, ajanı ve bor

sa haberleri. 

Tevfik Salim Pş. 
bugün gidiyor 

Etıbba Odası reisi Dr. Tevfik 
Salim Pata, doktorlann lıazanç 
vergilerile buıusi hastaneler ve di· 
ğer meaeleler hakkında Sıbbiye 
Vek&letile temas etmek üzere bu· 
gün Ankaraya gidecektir. 

- ·~ 

Ditçi Mektebi 
müdürlüğü 

Münhal bulunan diJçi mektebi 
müdürlüğüne Vekaleten Tıp fa
kültesi müderrialerinden Mabir 
B. tayin edilmiştir. 

ve BEN 
ten sonra beni de anam. babam 
sizin himayenize bırakıp uzaklara 
gittiler.. Siz hepimize analık et
tiniz .. zahmetimizi çektiniz .. 

- Deli kız. Bu sözlerin şimdi 
sırası mı? Sen beni dinle ... 

zunu tanımadığı yetifmiyomıuş 
gibi bir de haya.tının, hiç olmaz
sa bizim bildiğirruz kadarını ol
sun bilmemesi, on beş gün sonra 
gelecek olan Bedi Muammere kar
şı ayıp olur. 

Yarın akşam: OPERA Sinemasında 
Kahkava ve tenlik haftası başlıyor. 

Meşhur komik LESLlE FULLER; sözlü ve şarkılı 

96 No. lu MAHKUM 
yeni filmi takJim edeı kcn bütün keder1eı1nizi ve fena düşüncelerini 

zİ dağıtmağı taahhüt ediyor. 

Spor 

Lik maçları 
lıtanbul Futbol Heyetinden: 

16 Kanunuevvel 1932 cuma günü 
yapılacak resmi maçlar: 

Taksim Stadı 
Süleymaniye - Galatasaray ( B) I 

Taknnlan saat 11,30 de hakem E- I 
min B. l 

Eyüp - Hilil ikinci küme takım· ! 
!arı saat 13,15 de hakem Emin B. 

Süleymaniye . Galataaaray Birin
ci takımları saat 15 da hakem S. 
Selahattin Bey. 

Fener bahçe Stadı 
Beykoz - Beşiktaş B takımları ) 

saat 11,30 de hakem A. Giray B. 
Kasımpaıa - Altınordu ikinci kü- 1 

me saat 13,15 da hakem Baıri B. 
Birinci takım 

1 ki sevimli tımank çocuk : 

ALBERT PREJEAN 
ve 

ANNABELLA 
büyük luymette birinci sımf 

bir komediyen SIMONE Sl
MON nete, çılgınlık ve genç· 

lik filmi 

GAiP ÇOCUK 
Bu Perşembe akşamından 

itibaren 

A R T I S T t K ' te 
Beykoz - Beşiktat Birinci takım-

lan saat 15 te hikem A. Giray B. Perşembe günü son matinesine 
kadar 

Gençler: 
Betiktat - Süleymaniye saat 10 da GİTT A ALPAR'm 

hakem s. Se!iilıattin B. KADIN SEVERSE 
latanbulspor - Galatasaray saat ••• filmi devam edecektir. --· 

11,15 hakem Hamdi Emin B. 1 

1 - Muayyen vakitte sahaya çıka :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
mayan ve 10 dakika geç kalan ta- 1 

;.; 

kım mağlup addedilecektir. 
2 - Futbol Federasyonundan a

lrnmıt lisanstan mada hiçbir vesika 
kabul edilmiyecektir. 

Tütün depolarında 
çahıma saatleri 

ŞİK SiNEMA 
Büyük muvaffakıyetler 

kazanıyor 

PAR1SL1 
AŞIKLAR 

Ne sevimli filminin sevimli 
artistleri 

HENRY GARA T -
ve Ak§am gazeteai, bir tütün taci

rine atfen şunları yazmıştır: 
.._Tütün depolarının iş saati MEG LEMONNIER 

7 de, inhisar idaresinde 9 da baş- tarafından Fransızca SÖZLÜ 
lar. lnbiaar memuru gelmeden tü- J ve eğlenceli komedi. 
tün depo&unun açılması memnu- .... 
dur. Memuru daba evvel it batı· 

lstanbul Belediyes! 
na getirmek için tütün depoları, 
memurlara saat paraıı vermekte.. 
dirler. Akıarn Üzeri de memurla
ra fazla iş Ücreti vermektedirler. 
Bu ıerait altrnda tütün depoları
nın masraflan artmaktadır.'' 

Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T emsiJleri 

Filhakika, şimdiki uaul budur. 
Fazla olarak depolarda çifte a

nahtar bulundurulmakta, anahtar 
!ardan biri inbiur idaresinde dur 
maktadır. Yeni hazırlanan Tütün 
lnbisan Kanununda bu huoustaki 
ıikayetler nazarı dikkate almmıt 
ve depolardaki tütünlerden tüc
car tamamen mes'ul ve inhiaar i
daresi bu yerleri her zaman iste
diği ıekilde mürakabeye salahi
yettar olduğundan, artık depolar
da çifte anahtar ve inhisar memu 
ru bulundurulmaması için bir 
madde konulmu•tur .. 

... 

Bu alqam saat 

21,30 da 

' (OÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

R.qit Bey. 

Besteleyen Cemal Retit Bey. 
Um1.!ma 

3 perde 27 tablo. 
Operetin ıon baftasıdir. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentasr bulunmayan sehirlerde acenta aranmaktadır. 

~ Tel.: Beyoğlu : 4887 130 
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kızının da isim babası ben ola.ca
ğım! 

Muazzez Tahsin 
okunduktan sor.ra bir söz söyle
meden kendi dütüncesine gö
mülmüt olan üçünü de uyandırdı. 

Evet, Bedi Muammer fran
sızcayı öğrendikten sonra bunun
la kanmadı, babasına yalvardı
her türlü mahrumiyete katlana
rak tahsil için Parise gitti. Son
ra.dan onun orada yükseldiğini 
ve babasından para istemek §ÖY
ie dursun, son senelerinde ona 
yardım bile ettiğini zavallı abla
cığım mektuplarında iftiharla 
yazardı. 

- Teyzeciğim, sen Nejada bak
ma, beni dinle. Ben Bedi Mu
ammeri hatırlıyorum ıaliba. Şim
cii sen söylerken küçüklüğüm gö 
zümün önünde. eski bir filmı gi
bi yuvarlandı. Bahçede kınnızı 
balıklar havuzun yanındaki bü
yük çam ağacına bir salrncak kur
muttu •. ben de dizlerine tırman
mıştım.. O, hem sallanıyor, hem 
de bana peri masalları anlatarak 
saçlarımı oıkıuyordu. 

hepimizin icat etmediğimiz o
yun, vadetmediğimiz hediye kal
madı.... Kabil değil susmuyor. 
l.endini yerden yere atıyordun.. 
Bere'ket versin, Bedi Muammer 
imdadımıza yetitti .. Derhal hepi
mızı çekti.. Seni kucağına aldı .. 
Odaım• götürdü. Sesin boğazın
da kalmıt gibi hemen kesildi. 
Hatta az sonra gevrek kahkaha
larla güldüğünü duyduğumuz va
kit hayretle yüz yüze baktık. 
O sana yemeği yedirdi.. Kuca
ğında saoi uyuttu.. yatağına ya
tırdı ve ti •• annen gelene kadar 
seni bekledi .. 

nınmış bahçesine üç köşk yap· 
tımıış ve bu kötklerden her birini, 
bir hatıra olaı·ak saklanması ri· 
casile kızlarından birine hediye 
etmitti. Onun fikrince, n,. olursa 
olsun, üç kızı biribirinden uzak 
kalmamalı idiler. Evlen;p koca· 
larile dünyanın bir ucuna gitse
ler bile y;ne lstanbulda bir baba 
ocağı bulundukça onlar bir gün. 
her hangi bir vesile ile. biribir· 
!erini bulur, buluturlardı .. 

Teyze, bunlan auıündükçe 
kendimi yebnişlik bir ihtiyar sa
nıyorum .. 

İstanbul.. lstanbuldakiler ... 
Gençliğimin bütün sevgili bağ
ları benden ne kadar uzakta kaldı
lar!. 

Sana yaklaımak üzere oldu
ğum bir sırada bunları sana niçin 
yazıyorum teyze bilir misin? Sa
na kendimi habrlatm•k ve bel
ki de bana soğuyan kalbiniın ate
şini eşelemek içinı.. 

Az zaman sonra senin kolların 
arasına atılmak helecanıile timdi
den ellerini, yana.klarmı ve göz
lerini öperim teyzeciğim.. Benim 
ikinci anam. 

Nejadı ve Leylayı benim için 
öp .. emi? 

Oğlun 
Bedi Muammer 

Elektriğin parlak zıyaaı 
birden bire titredi ve bu tit
reyiş, Bedi Muammerin mektubu 

- Teyze, Beai Muammeri ben 
hayal meyal hatırlıyorum. Onu 
bana tanıtsanıza ... 

-Kızım .. vahıi çocuğun bir 
resmi yok ki sana göstereyim. 
Eskiden kalma fotoğrafları var; 
hepsi de sandığın dibinrle solmuş. 
kalmıt .. Hem onlarla bugünkü 
Bedi Muammeri tanıtmak ne 
mümkün! 

- Yüzünü tanıtamazsınız .. Ba
ri ondan bah•edin. Hayatını ab
li.kını olsun biraz öğreneyim. 

- Benim bildiğim zamanlarda 
Be.ii Muammer çok yakışıklı, ki
bar, mağrur, temiz ve asil ruhlu 
bir çocuktu. lstanbulda liseyi çok 
muvaffakıyetle bitirdikten sonra 
fransızca. öğrendi. Bilir•in ki 
eniıten bir askerdi ve memleke
tin her bucağmı dolaşırdı. Bedi 
Muammer lstanbulda kalır ve 
benim nezaretim altında kendi e
vinde yaşardı. 

- Za.vallı teyzeciğim, o gittik-

Teyzen öldükten sonra onun 
hakkında hiç bir haber alamadım. 

T rasanın bir ucunda sigarasını 
içen Nejdın sesi, karanlıklar a
rasından yükseldi. 

- Şu küçük kızlann mütece5-
sisliklerine de nihayet olır.az. On 
beş gün sonra göreceğin bir 
teyze oğlu hakkında şimdiden ma
lumat istemekte ne mana var? 

- Y<ık oğlum .. İşte bunda hak
sızım ... Bedi Muammer gittiği za
man Leyla yedi sekiz yaşında bir 
çocuktu. Bugün yirmi ikisini 
sürüyor .. Bu kadar senedir ona, 
uzaktaki teyzesinin oğlwıdan bah
setmediğimizin kabahati hep biz
de... Onun, bir yabancı gibi, yü. 

- Bak ben de hatırlıyorum 
Y eyli., çocukken Bedi Muammeri 
herkesten çok severdin. Bir defa 
hırçın hırçm atlamağa batladı
ğın vakit ondan batka kimse se
ni susturamazdı. Bir gün pek iyi 
hatırlıyorum. amcan büyük bir 
kaza geçimıit ve haetaneye kal. 
dırılmıştı. Ameliyat yapmak icap 
etti. Y erıgen ~ sinirli bir ka
dın olduğu İçin onu teselli et
mek, ona kuvvet vermek üzere 
anneciğini hastaneye çağırdılar
dı. Sen, sonradan onun gittiği
nin farkına vardın ve ciyak ci
yak bağırarak ağlamağa başla
dın. Seni susturmak için evde 

- Nejat bu vak'ayı sen de ha
tırlıyor musun? 

- Hayır Leyla .. Bunu hatırla
mıyorum amma çocukken pek a
facan olduğunu ve bir defa ağ
lamağa bqladm mı saatlerce or
talığı çınlattığını biliyorum. 

- Sen beni susturmağa çalıf
maz mıydın? 

- Ben mi? Allah esirgesin.~ 
Çocuklarla batıın hot değildir. 
Hele yaygaracı olanlarm1 hiç sev 
mem. Bunun için sen ağlamağa 
batladığın vakit ben köte bucak 
kaçardım. . "' "' 

Vefik Paşa. ölmeden <evvel.. 
Büyükadadaki muhtetem köşkü
nün Vefik Paşa korusu diye ta-

Akrllı patanın bu fikri ciddeıı 
mes'ut bir netice vt:rdi. 

Üç hem9ire, babalarının bu ar
zusunu , en mukadet bir vasi
yet diye kabul ettiler ve Adadaki 
kötlerini her zaman ıçın muha· 
faza ettiler. 

Hemtirelerin en büyüğü olaıı 
Nazmiye Hanım, asker olan ko· 
caıile Anadolunun dört bucağı
nı dolaştığı halde Oğlu Be<li 
Muammeri, lstanbulda leyli mek· 
tebe bırakmış ve sonra çocuk 
büyüdüğü zaman d .. yine dadı; 
sile birlikte, teyzesinin nezaret• 
altında, kendi evinde kalabilmiş· 
ti. 

Leyli.nın annesi Rabia Hanılll 
da, Adanada bir pamuk fabrika' 
sı müdürü olan kocasile birlikte 
orada yerleş·ır.eğe mecbur olduğıı 
zaman, kızının tahsilini yarıd• 

(Devamı var) 
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Kazım Paşanın nutku 
( B"f' 1 inci uJıilefde ) ı 

•~ağıdaki nutku irat buyurmutlar 
dır: 

Vatandqlar; 
Geçen yıl ayni ıiln, ayni saatte 

ve yene Ankara redyoaunda &İz• 
hitap etmlıtlm. Aradan bir yıl ıeç 
ti; Bugün "üçüncü tasarruf ve Y• 
li malr haftaıı" nrn ilk sününü ya 
fayoruz. 

Büyiik Reiaimiz Gazi Muatafa 
Kemal Hazretlerinin irtatlariyle 
bundan üç aene evvel kurulan mil· 
li ikbaat ve taaarruf cemiyetinin 
R.eialiğini deruhte etmlıtim. Bu
ıün size o sıfab haiz olarak hitap 
etmekle milftehirim. 

O zaman milletimizi yerli malı 
kullanmağa Ye tasarruf ebneğe 
•ltşbrmak için baıladıiımız müca 
dele ile ne kadar isabetli bir ka· 
•ar almış olduğumuzu aradan ııe· 
çen bu yıl bize bir kere daha te· 
yit etti. 

Üç yıl önce tuttuğumuz bu yol
da hemen hemen tek ba9ımıza yÜ 
l'\irken timdi ıörüyoruz ki, dünya 
ıun biltün milletleri bizim yolumu
•• kablmqlardır. 

"Benim malım,, 

mitlerimizi seve aeve yiyoruz. Ja
tihsal merkezlerinde memleketimi 
zin içine doğru vaıon vaıon Ü· 
:ıüm, incri fındık sevkolunuyor. 
Bu pzel bqlanııçta devam ede
cetiz. Y ahuz tasarruf ve yerli ma 
h hafta11 içinde defli her zaman 
tzWn, incir, fındık, portakal gibi 
memleketimizin kuru ve yat y• 
mitlerini yemeliyiz. 

Vatandaılar; 

Bukaç aöz de tasarruf faaliyetimiz 
hakkında söylemek isterim, 

1920 senesinde bankalarda tuM
ruf hesaplarının yekunu hir küsur 
milyon lira idi. 

1931 aenesi aonunda bu bir mil
yon lira , otuz aekiz milyon liraya 
fırlRilllJbr. Bu mllıbet inkiıaf karşı-
11nda iftihar duymamak kabil değil
dir. 

Bu otuz sekiz milyon lira pek kı
sa bir zamanda elli milyon lira olına 
bet... 

Bunun için "Adam ıende benim 
biriktireceğim hir kaç paradan ne 
çıkar'" diyenleri kendi mücadele saf 
larımıza katmak için çalıtacağız . 
Her Türk valaıldatının muhakkak 
milli bankalanmızın birinde bir kıım 
baruı ..e bir tasarnıf heıabı olma
lıdır. H• millet, "daima Ye herteY· 

den önce benim memleketimin 
ınalı" diy';,r. lnıiltere ıibi, dünya· Obız sekiz milyon liranın elli mil 
da serbest ticaret yolunun taraf· yon liraya bir senede yükaelebilıne
lan olan bir memleket hile hudut ıi için her Türkün senede bir tek li
lanm ıümrl1k siperleriyle örerek, , ra biriktirmeai kafidir. On beş mil
•yni zamanda diğer lmperatorluk yon Ti!~ va~ndaşı. ~ir. ~ir Üstüne 
ııı..mleketleriyle Ottavada uzlata· senede birer lira bırıktirmerıe on 
tak Büyiik Britanya lmpera~~ ı het milyon li~ toplanır ki ~u suret· 
luiu budutlan içinde Bay Bntıt le 38. mlly~ lıra ~erı..J ~~ ıenede 
tianru haykırıyor. Bu ııe demek- 53 mılyon lıraya yukselebılır. 
tir 1 Britanya malı satm alınız de- Para biriktirebilmek için muhak
lllektir. lnııiltere gibi ciban iktıaa kak surette çok kazanmak icıı.p et
diyabnda hlkiın yer tutan bir mez. Az biriktirmek fakat el birliği 
ııı..mleket bile milletine yerli ma- ile mlJletçe biriktirmek sayesinde 
lı sabn almanm llbıumunu atıla- bu hedefimize kolaylık varabiliriz. 
"'ak zaruretinde kalırsa iktısat ye Milli bankalarda biriken paralar 
İatikliline :reni kavu§AD ve iktıaat memlekette yeni yeni it sabalan 
ça istlklilinin temellerini atan ayni zamanda para biriktiren de 
Türk milletinin "yerli malı kul- faiz yolu ile kir temin eder. Evde 
lan" tıanna - bliyük bir imanla, saklanan para çalınabilir, yanabilir 
t>e sanıhnaz bir inanııla sarılması • 
llzımgeldifl derhal anlaşılır. 

kaybolabilir. 
Alınmasa, kaybolmasa, yanmasa 

Büyük sanayi memleketlerinde bile sahibine faiz ıetirmez. 
"yerli malı kullan" aö:zü, milli fab 
tikalann satılmayan fa:ııla istihaa· 
1ltına iç pazarlarda aürüm aahuı 
lemin etmek içindir. Yani bir buh 
•anın ifadeıidir. Bizde iae "yerli 
tnalı kullan" ııan aanayİ ve 2ira
•tımızm inkifafı için bir teıvik 
"•11ta11 olmuıtur .. Yani bir iktıaa· 
di yÜkaelişin remzidir. 

Milli sıtnayllmi:ı 
Oç seneden beri ~". maksat~!" 

Çalıtan Tiirkiyede ınılh saııayıı• 
"1iz §imdiye kadar görülmedik bir . 
İııkitafa nail ohnut ve yeni yeni 
i11kitaflar için de imkanlar hazır
lıı.nmııtır. 
Buıün dünyanın hiçbir yerinde 

~ece sündüs calıtabilecek kadaı: 
'' ve sürüm sabası bulan sanayı 
llıbeleri mevcut değilken, Türkİ· 
tedeki fabrikaların birçoğu gÜ· 
llün 24 aaatinde çalıııyorlar ve yi
l\e memleketin ihtiyaçlanru doyu
•ıı.ıruyorlar. 

Türkiv.o bir buhran memleketi 
değil, bir kuruluş memleketi, bir 
1 1\kİfaf ve iymar memleketi, bir 

· ı-üluelit memleketidir. Büyük aa
lıayi memleketlerinde yeni bir 
fıı.brika kurmak kimsenin aklına 
telmezken, Türkiyede her sene 
1eni yeni fabrikalann bac";lan 
liitmeie bqhyor. Bu hayırlı mkl· 
!ıı.f daha aenelerce böyle devam e
decektir ve neticede Türkiye bir 
hanı madde memleketi ohnaktan 
ltı.ırtulup, ileri teknikli, yükaek ve 
'İmli bir it ve san'at memleketi ha 
liııe ııirecektir. 

Vatandqlar; bu yÜkaek gaye
llin tahakkuku için bütün millet 
•fradı elele baıbaıa vererek sefer 
~er olmalıdırlar. işte vatandatlar, 
ferli malı kullan" ıianru biz böy 
ı. yüksek bir idealin remzi olarak 
~ullaruyoruz. Benim alacağım ve 
lıç metre yabancı kumaıtan ne 
Çıkar? Denilehihnelidir ki, benim, 
~nin onun ve hepimizin alacağı 
"1.ız ilç metre yerli kumattan bir 
f.ı,rika doiar. Böylelikle memle· 
~etimizde it sahaları ııeniıledikçe 
'lıilletin de yÜzÜ ıüler. 
Vatandaşlar; bu yıl cemiyeti• 

!'li>: yerli toprak mahsullerimizin 
ıç ı>azarlanru ıenitletmek için de 
t~niş bir propaııanda faaliyetine 
tıriıti. Güzel yurdumuzun çalıt· 
~•n köyiileri bütün bir yıllık didin 
'lıeleri neticesinde elde ettikleri 
11\e.bsulü yok pahaaına satmak ve 
lıe.>:an da yok pahasına bile sata· 
~anıak vaziyetinde iken onların 
'"!ine kartı da kayıtsız kahnamı 
~.,. imkanı yoktu. Bütün medeni 
~ernleketlerde doktorlar, üzWn, 
'tı,:ir, fındık, portakal ıibi memle 
~etimizin bol bol yatittirdiği ye
tltiılerin yenilmeıini tavıiye edip 
duı-urlarken bu mahıullerimizin 
~ok pahaıma satılma11na rıza ıöı 
:•remeyiz. Bu ıifalı yemiılerimizi 
~kantalarda kahvelerde ve evle· 
~llıizde bol bol yiyerek bir taraf· 
I n kendi sıhhatimize, kendi saf 
~illDtza. diğer taraftfan memle· 
ı;t müstabsillerine yardım etmek 
d hanıi Türk bir an tereddüt e
~r. itte onun İçin bu seneki taıar 
t\l, f \re yerli malı haftaaını ayni za 
d •nda üzüm, incir, portakal, fın 
.ı:~ kı1aca kuru ve yaş yemişleri 
ı..:" lıafta11 olarak kabul ettik ve 
d rarunız Türkiyenin her tarafın 
ta ?>nlı bir akis uyandırdı. Bütün 
ı ",~ırlcrimizdeki kahvelerimizde, 
o...,ntal rda mekteplerimizde, or 

'"' ,,.rtn. rvJ ri n~7ri bu e-

Milli bankalarımıza itimat ede
lim. Ve tasarruflarımızı onlara yab
rarak bir taraftan memleket iktisadl
yabnm genitlemeıine diier bıraftan 
da alacağımız faizle taaarruf parala
nmız:ın artmaıına hizmet edelim. 

itte vatanda,lanm, görüyorıunuz 
ki, bu yıl üçüncü tasarruf ve yerli 
malı baftaıına geçen yıllardan daha 
büyük bir inanıf ve hızla atılıyoruz. 

Gelecek sene ayni gün ayni saat
te siz" daha parlak neticelerle ve 
daha büyük ümitlerle hitap edece
ğime kaniim. 

Hafta 
Başladı 

( 8Gfı 1 inci •ahilefde ) 

nin ııayeye doğru ne büyük bir 
hamle olduğunu, makaadı ne de
rece kökleıtirdiğini çok iyi bir şe
kilde ıöıteriyordu. Dün şehrin 
hemen bütün mağazalan vitrinle 
rini yerli mallara tahsis etmitler
di. Birçok mağazalar hakikaten 
çok zarif ve cazip vitrinler tertip 
etmi,lerdi. Hatta ötedenberi ec
nebi malı aatn..akJa tanınmış ve 
ecnebi müeueıi olan tehrin iki 
büyük maiazaaı da en iyi vitrin
lerini yerli mallara tahais etmiş .. 
!erdi. 

Dün akf&ID bazı camilerde ta
ıarruf vecizelerini ihtiva eden 
mahyalar kurulmaaı mukarrer i
di. Fakat havanın fena oluşu bu
na mini olmuttur. 

Dün ııece Radyoda saat 18 de 
tasarnıf mevzuu üzerinde lbra
him Fazıl Bey tarafından bir kon
ferana verilmiştir. 

Mekteplerde 

Tasarruf haftası münaaebetile 
dün bütün mekteplerde ilk ders
lerde tasarnıf ve yerli mallar 
hakkında konferans verilmi9tir. 

Bu bir hafta içinde ilk mektep· 
!erde ders şemalan iktıaat ve ta· 
aarruf fikirleri üzerine yapılacak· 
br. Pertembe ııünü bütün mektep
lerde yerli mallar için propağan
da piyesleri tem•il edilecektir. 
Cuma günü hava müsait olduğu 
takdirde ilkmektepler kendi mm
takalannda tezahürat ve geçit 
resmı yapacaklardır. 

Halkeı•inde 

Dün haftanın ilk ııünü olmak 
münasebetile Halkevinde mera
sim yapılmı,tır. Meraıimde birçok 
iktıaatçılar, Darülfünun ikboat 
profesörleri, talebe veaair birçok 
zevat hazır bulunmuttur. Darülfü 
nun iktıaat müderris muavini Muh 
lis Etem B. aaat 18 de Halkevinde 
iktıaat ve tasarruf mevzulu bir 
konferanı vermiştir. Konferans 
bir saat kadar aünnüştür. 

Memlekette 
Tasarruf haftası 

DIY ARIBEKIR 12 A.A. - Ta 
aarruf ve yerli malı haftasının baı 
lamalı dolayıaile her tarafta kah
ve ve çay yerine Üzüm ve incir ve 
fındık ve meyva verilmeğe baş
lanmt!ltır .• 

MiLLiYET SALI 13 KANUNUEVVEL 1932 
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ismet Paşanın mühim nutku 
( Baıı 1 inci sahifefde ) 

bir kalabaltk huzurunda aşağıda· 
ki hitabeyi irat buyurmuşlardır: 

baıma delilidu. Millet olarak bun 
dan bir adım daha ileri gideceğiz. 

s 
g m 

Hukuk müşavirliği 
itilafından sonra .. 

3 

12 kanunuevvel Milli lktıaat 
ve Taoarruf Cemiyetinin milli bay 
ram olarak tayin ettiği bir gün· 
dür. Bugün onu yaşayoruz. Her 
milli bayramı yalnız vatanda.lan 
sevindirecek bir gün olarak değil, 
milli ve içtimai manaları noktai 
nazarından diifünmeliyiz. Birkaç 
sene evvel bugün gösterilen endi· 
teler bize büyük tetkilat yaratan 
Milli Tasarruf ve lktısat Cemiye
tini vücude getirdi. 

Gibneğe mecburuz. Milli taaar
ruf halindeki milli ıermayeye em 
niyetli olan büyiik memleket ve 
millet iılerinde faideli ve semere 
li bir surette kullanılmak yolunu 
arayacağız. Bu suretle vatanda§ 
lar, tasarruf ettiklerinin istifade .. 
Ji mevzulara yatıracaklar, istifade 
li mevzulara yatırdıkça memleket 
imar edilecek. Bir taraftan vatan
da, zengin olurken, diğer taraftan 
memleket emin ve mamur olacak. 
itte yiikaek heyet Türk milletinin 
yakın istikbali böyle ııörünüyor. 
Onun için milli tasarruf fikri üze
rinde fert olarak aile olarak ne 
kadar israf edersek tahıi emniye

defi, üzüm gibi, incir gibi, f rnd~k 
gibi, zeytinyağı gibi yiyeceğe taal
liik eden malları içerdc mümkün ol
duiu kadar çok sarfettinnektir. Bu 
hedefe vannağa çalıtılmuktadır. 

Arkadaşlar . bu görü ti erde büyük 
isabet vardıl'. Biz, yerli yiyecek ve 
giyeceği kendi ülkemizde ihtiyaçla
nmızı tem.in edecek kadar bol bol 

Berlinde ve Pariste itilaf etra. 
fında serdedilen mütalealar 

.arfedersek buıün ihraç etmekte ol· 
duğumuz gerek yiyecek ıerek giye
ceği k&milen dahilde aarfedebiliriz. 

PARIS, 12. A. A. - Havaı a- hukuken müsavi olmaıının tahdidi 
janımdan: Gazeteler, Almanyanm teılihat konfen.nıın1n prenıipi oldu
tahdidi tealibat konferansına girme- iunu teyit ebnektedir. Yani hukuk 
sini temine medar olan itilifnanıenin müsavatı, Fransanın bu ini. kadar 

Bu memlekette büyük milli ha
reket uyandıran bu uğurlu cemi· 
yeti onun memleketti!! 3enelerden 
beri kazandığı teveccühü fikirleri 
mizde, anlayışlanmızda husule 
ıetirdiği derin ve hayırlı inkitafı 
sizin karşınızda ve bütün milletin 
önünde memnuniyetle. tetekkürle 
ve hürmetle yadederim. (Alkış
lar). 

Ve o vakıt hariçteki alıcılarımıza bü tahakkuk aahasına isal edihnit olma iddia ettiği veçbile muahhllr bir ıa· 
tün sarf ettiklerimizin bir mislini da- 1 sını memnuniyetle karşılamakta . ve ye değil, tahdidi teslihala ait olarak 
istihsal edip mal tedarik etmeğe mec ancak bu itilafname kıymetinin Al· iıtikhalde yapılacak bütün müzake
bur olacağız. manyanın bu vesikanın li.fımdan zi- relerin hareket nokatıı 'Ve esaı pren 

yade mana ve ruhuna tevfiki hare· ıiptU. Beyanname daha ileri gitmek
ket etmesi ile münasip olacağı müta- te ve prens.ip itibarile yapılmıt oı... 
tal•sını serdetmektedirler. fedakirbktan ameli fedalı:irlığa geç· 

Büyük buhranın kanJılığı 
Arkadaılar, Milli Tasarruf ve 

lktıaat Mücadeleıi bizim memle-

timiz ailemizin emniyeti için oldu Görüyormuıunuz. dahilde yerli 
~ kadar ~~mleketi~ . ~terlemesi, mahnm, bu meyanda yerli ııdanın 
ımarı ve yukaehnesı ıçın de te- 1. ıo · 

1
. b J ı • M·ıı· "k ve yer ı aanat mabıu ... bnın bol mık-

me ı azır amış o acagız. ı 1 ı .. ı . . . . .. . 
tıoat iti, saba11 daha ıenit olan, yaata ıarfed'.lmeaı ıçın ıoıterilecek 
anlablması daha çok izaha ihti- gayret, kendı aramızda mübadeleyi 
yaç ıösteren bir şeydir. ne kadar genişletecek ve bundan ma 

Arkada,lar, Mlilli iktisat fikri son da barice vermek imkanından dola-
scnelerde artık her milletin bütün sı- · ·ıı· · tib- -"ti. · • k d art 

d 
.. yı mı ı ı• aaıa mı:ıa ne a ar .. 

kıntılarına eva ve yegane çare zan· t 1 kt . ırmıs o aca ır. 
nolunan b'r mevzu olmuıtur. En zen · 

ketimizde büyiik buhranın karıı· gininden en fakirine kadar dünya- 7 icaretl temin irin 
lığı ve cevabı olarak ifade edil- mn her milleti bugün her veııile ile 
miştir. yerli malı alınız. Yerli malı almaktan 

Büyiik buhran, bu memleket ka batka çaremiş yoktur. ltsizlerin it
zandığmdan fazla oarfeder bir sahibi olabilmesi. f&lrirlerin ekmek 
halde arbk yatayamaz fikrini or• bulabilmeti bütün kaduıların, bütün 
taya atmrttır. erkeklerin aldığı her mal yerli malı 

Arkadaşlar: Son zamanlarda he
men her memlekette iktisat yolunda 

Büyiik buhran ıebebiyle milli mıdır? Buna dikkat etmelerine dağ
paranm üç ıene evvel gösterdiği lıdır. Diyorlar, bu fikirler en zengin 
karars1zlık ve saraıntıyı tamwnen ve en fakir manleketlerde bergün 

. . . . h her vasıta ile bağnlınakta, haykml-

milli muvazene için alınan tedbirler 
beynelmilel alıt veriti ~ok daralt· 
mıştır. Bugün bazı müf&bade ve na· 
zardere göre dünyanın çektiği dert
lerin en büyük bir sebebi milletlerin 
yekdiğeriyle alıt verit etmekten çok 

hatırlanz. Bılıyoraunuz kı bıl as- ktad Mili" 'kt" t fikri · · ma ır. 1 1 ısa nın peşın 

sa o zamanlar, yani birkaç &ene de yürürken bütün milli müeııeaa- uzaklaşmış olmaları ve bu yollara a-
evvel mil.li pa.ra üze~inde ~usule· \ tın bütün devlet tetkilatının gözünü ,rlmaz manialar koymalarıdır. Biz, 
gelen teıırl~r ıktıaadı, ~t~a rubı ~~~.t açıp di~at .e~e~i., bir birine\ b~ ~usuıta ticareti temin etmek için 
olmaktan zıyade malı hır dert ı ogut vermesı, hır bırıne anlatmalı · elımızden gelen her kolaylığı yapını· 
sayılıyordu. Göya paralar, kafi artık bir marifet halinden çıkmıştır 1 al ,,. ___ d • d f - . 

1 
· ya ç ıfıyoruz. ~n ıgonrz an az 

derecede altın karşıhgı olu,·ıa ve Bu hır zaruret o muttur. Y aıamak , l al k •ırt• dar dahT d 1 
memleket her ııkıştığı zaman di- için teneffüs etmek cibi ilk lizım o- l a ... ma 

1 1 
• °'?~~ . 1 ın e 

0 
ma

ıardan kolayca para bulup ihtiya lan vaaıtalardan ve tartlardan biri dıgından satabildıgıınız kadar mal al 
cını karşılıyabilirse sarıtlmazdı. olmuştur. mak için her türlü müzakerata giri-

B ··ksek he ti' • • d'kk · · yoruz. Bizim milli iktisatta belli bat· 
Kapatılması ili.um ola11 dert una yu ye nızın ı atını . 

celbederim. Bizim mim iktisat hafta- lı gayemiz dahılde mümkün olduğu 
Bu uıulü tatbik edenler hatala· 

rını acı bir surette anladılar. Biz 
paramız olmadığı bir zamanda, 
batta hazır ve kolay para ile ma
li meseleleri halletmek cazibeli 
ve kolay anlaşılır zir tedbir görül 
düğü zamanda dahi, işin güç ta· 
rafını fakat aağlam tarafmı, müı
bet tarafını ihtiyar ettik. 

Bizlın iddiamıx, ferdin hayatın
da olduğu gibi, milletin hayabn
da da kazandığından fazla aarfe
den mütemadiyen kendi etini ye
yip çürütmekte olan gibi mahvol· 
mağa mahkumdur. 
' Binaenaleyh hf'r ıeydcn evvel 

bu derdin kapatılma11 lazımdır. 
(Alkışlar). 

lnaan kazandığından fazla sar
fedemez. Bir millet kazandığın· 

dan fazla sarfedemez ve etmeme· 
lidir. Eğer bu kadar basit kaidele
re fiayet edilirse ferdi bayat ve 
milletin hayatı sağlam temellere 
·istinat ettirilmit olur. Bu yolların 
en sağlamın en ümitliıi olan bu 
güç yol nihayet bütün dünyanm 
sıkınbları içinde Türk milletini 
iıtikbalı en aağlam olan milletler 
den biri sırauna ç.ıkarmıttır. (Al
kışlar.) 

Milli tasarruf ve milli ikbsat 
sözleriyle hulasa olunan fikirler 
kafi derecede açıktır. Benim ka
naatım.ca bu sözler dütünülecek 
tedbirlerin hepsini toplamakta ve 
bir iki k"lime ile anlabnaktadır. 

Milli tsarruf, yalnız ferdin yarı 
nı dütünüp te kendisine birkaç pa 
ra ayırması değildir. Milli taaar
ruf f'ılai ve cereyanı milli serma· 
ye fikri ve cerayanıdır. Büyük 
memleketlerin inkitafı, büyiik 
memleketlerin sanatta, ziraatta, 
kültürde, medeniyetin her saha
sındaki inkitafı bir çok paralar 
ıarfına mütevakkıftır. Büyük mil 
letler bu parayı her şeyden evvel 
milli sermayelerle temin edebilir
ler. Milli paranın kifayet etmedi 
ği yerlerde hariçten yardım alı

nır. Amma hariçten yardım, müs
takil yatayan milli istikametlerde 
inkitaf etmek istiyen her hangi 
bir milletin kurtulmasında, ilerle 
meainde yalnız batına tek vaııta 
olmamış ve yalnız batına tek va 
sıla olmayacaktır. 

Milli sermaye 

Nuıl tasavvur ederıiniz ki, dün 
yada,. her milletin iti kendi batın· 
dan atmışken kimae kendi derdi
ne yetitemezken bir millet diğer 
milletin ileklemeıi için cebinden 
para sarfına hevesli olacaktır? De 
mek iatiyorwn ki milli inkitaflann 
tarihlerinde, milli kudret, milli 
sermaye meaeleıi batlı batına bir 
&mildir. Milli aermayenin, bizim 
memleketimizde, memleket İma· 
n, büyiik ve faydalı tetebbüıler, 
hususi ve müsbet itler bir defa, 
taaarruf fıknnın olgun, genit ol
mamaıı, ikincisi, emniyet edileme 
mesidir. Görüyoraunuz, cümhuri
yette milli hayat ayni istikametler 
de inkişaf ediyor. Milli emniyet, 
milli tasarruf, milli sermaye ... 

Milli ıermayenin yiikselebilme· 
si, sadece emniyetin, memleketin 
kanunlarına, müeıseıatına, yarını 

na ve geleceğine, emniyetin başlı 

sında yapacak çok işlerimiz olduğu- 1 kadar çok zengin. ol~ıy~ çalışmak 
nu söylemek, her birimizi yorulun- ve bu sayede bançten ıhtıyaçlanıru
cıya kadar bütün ömrümüzde çaht- zın cinsine göre bol bol mal almıya 
tıracak ve geçindirebilecek mevzular müktedir olmaktır. Görüyoraunuz ki 
o~duğun.u ıöylemck demektir. Eğer aldığımız tedbirler. Dahilden l&zım 
hız, benım kanaatnnca daha muğlak f d I ld • 'b" be el ·ı J 

lar 
· d . ve ay a ı o ugu gı ı yn mı e 

mevzu a gırme en evvel yalruz yı- . .. . · 
yeceği ve yalnız giyeceği yerli ola- alış verışte mubadeleyı arttırmak ı: 
rak temin ebnek azminde kadın ve çin de başlıca vasıtalardır. Eğer hız 
erkek, her vatandaşı, her aileyi ikna kendi pamuklarımızı kendi fabrika
edebiliraek arkadaşla., yakın bir za· larımıza satamazsak? Ne reçber ne 
manda Türkiyenin vaoil olacağı se- fabrikada çalışan hiçbir ıey alamı
viyeyi tasavvur etrneğe hayaller ye-
titemez. (Alkıtlar). ı yacaktır, Milli iktisadın esaılan hal-

Y alnız yiyeceği ve yalnız giyece- kımızda refah ve imkanı arttırd•kça 
ği, amma her çeşidini ,...ı; olarak bizim dışarıda sabn almak kabiliye
hol temin ehneğe ve SÜIJTleğe muvaf . timiz o niabette artacakbr. (Alkış
fdak ?!ursa~ ":Z zamandıı,ıtasavvur e- lar). 
emıyeceğımız refahı ternin ederiz. 

(Alkışlar). Her sabada birçok i9ler yapmak 
mecburiyetinde olan bir milletin di· 

Kadın vatandaşlara ğer milletlerden ve memleketlerden 
almağa mecbur olduğu şeyler pek 
çoktur. Pek çok para sarfedip pek 
çok malzeme almak istiyoruz. Bunu 
alabilmek için hu memleketin temin 
etliği yiyecek, ııiyecek gibi. 
basit şeyleri bir defa kendi a

ramızda tedarik edip ondan son· 
ra dıprıdan alacağız. Bizim nok· 
tai nazarımızda milli taaarruf Ye 
iktısat beynelmilel ticaretini temin 
edecek, bunu arttıracak olan bu 
vasıtadır. Bunu, kendi tetbirlerimi 
zi bir batka yÜzünden anlatmak 
için söyledim. Beynelmilel sabada 
tuttuğumuz yol bütün milletlerin 
mümkün olduğu kadar yekdiğeri 
le alıt veri' ederek buııünkü buh 
ranın dertlerini İzale edecek yo
lu bulmalanna samimi olarak yar 
dun etmektir. Bizim anladığımıza 
ııöre, cihanda alınabilecek büyük 
tedbirler her milletin refah içinde 
yaıaması hakkını tealim ebneğe 
müatenit olınalıdır. Türk milleti
nin refah içinde ya-ak hakkını 
temin eden her beynelmilel teşek 
külde elimizden geldiği kadar ça· 
htacağız. Beynelmilel çare bul· 
mak temennilerinin muvaffak ol
masma candan temenni ederiz. 
Her sene milli tasarruf ve iktısat 
hayatı olarak bu memlekette vü" 
cııde ııetirilen hareket, sozumün 
batında söylediğim ııibi bu mem• 
leket için büyük faaliyet ve emni 
yet istikbalin pzel ihtimallerine 
bizi bir deı·ece daha yaklattıran 
iyi bir tetebbüstür. 

Arkadaşlarım; Vatandaşlar vazi
felerini aramızda takıim ederken 
memleket için bu kadar hayati olan 
mevzu un bilhasaa kadınlarımıza. ka
dın vatandaalarımıza teveccüh etti
ğimi aöyl~i bir borç bilirim. E
ğer hanımlarımız., eğer lozlarrmız ai
lede ve cemiyette yiyecek ve giyece
ği mutlaka yerli almayı bir vazife ve 
dava olarak ellerine alırlarsa bu 
n. eml4 ket iki aeneye kalmadan yiye
cek ve giyecek husuıunda hariçte 
bir çöp bile almağa muhtaç kalmaz. 
(Alkışlar) . 

Bütün hanımlarımıza ıöylemeğe 

mecburum ki bu büsusta ıaybede. 
cekleri her günün meauliyeti bizden 
ziyade kendilerine aittir. (Alkıtlar 
ve bravo sesleri). 

Bir evin yiyecek ve l'İYeceiini e
vin işleriyle en çok uğratan erkek 
bile en ziyade evi ihmal eden hanım 
dan daha çok bilemez. Yiyecek ve 
giyceke şeyler evde, münha11ra11 ha
nımın hükmettiği sahadır. Onun i
çin.gerçi bu mül&hazabm her birimi 
zi evlerimizde kısa bir münakaıaya 
ıevkedecektir. amma hiri birimizi ik 
na ettikten aonra bu sahada ve be
nim kanaatımca zaten milli inkita
fın her sahasında hanımlarımızın ro 
lu birinci dereceyi tutacakbr. Tür
kiyede hanımlann gerek tahsilde,ge
rek bütün milli tetebbüılerde ifa e
decekleri hizmetler, milletin ilerile
mesi için batlı batına bir Y&sıtadır. 

Katiınlarınıızın vazifeleri 
Ruih Bey (Antalya): 
istiklal harbinde omuzlarında cep 

hane tafıyan hanımlarımız bu saJıa.. 
da da Üzerlerine düten vazifeyi bi
hakkın ifa edeceklerdir. Pap Hazret 
!eri, (Bravo sesleri alkıtlar). 

Yerli malı mevzuunda bir noktayi 
Ôaha dikkatinize arzetmek iıteriz. 
Bu da, bizim yiyecek ııiyecek kabi
linden mallarımızın yalnız ibracıı.t 

malı olarak dütünülmemesidir. Bi
zim kuru meyve ve yiyecek ihracat 
malı olan eşyamızın münhaııran ha
riçten alıcı beklemesi, onların kıyme 
tini dütürmek için doğru çalıımıyan 
mutaYasutlara fırsat oluyor. 

lstibıal edenlerimizin sabredemi
yecek kadv dar bulundukları vazi
yetlerde emeklerinin tam bedellerini 
almalvına imkan bırakmıyor. Bu 
huauıta gerek cemiyet ve gerek mil
li müesıeıat vatanda pek çok neşri
yat yapmaktadır. Bu neşriyatın he-

lktısadi tetekküllerde, iktıaa
di inkitaflarda her tel'den evvel 
lazım olan şey, emniyet havası, 

vatandatm hayatmda, ailesinde 
bahusus memleketin dahili ve ha
rici ıiyasetinde emniyet ve istik
rar görmesidir. Türkiye bu noktai 
nazardan dahi, dahili emniyeti, 
harici emniyeti, mali paraya iti
mat ve ikhsatta milli müvazene 
fikrinin bütün memlekette anlatıl 
maıı itibariyle de ileri ıittiğini a· 
çıkça görülecek bir memlekettir. 
"Alkıtlar'' 

İktısadi teşebbD•ler 

Arkadatlar, elimizde olan ikb· 
sadi tetebbüsler, yani bu memle· 
kette dokumacılığı biranevvelteıİI 
ebnek, kolay ve en li.zım sanatla 
n ıüra'tle meydana getirmek fikir 
leri bizim için bir tasavvur değil 
bugün elde takip ettiğimiz müa-

Exelsior, yazılıyor: Almanyarun ınektedir. Çünkü devletlerin hemeaı 
ıulhun tcnsikine matuf müzakere- tahdidi teslibata müteallik bir muka
lerde teıriki meıaide bulunacağın- velename tanzimine çalışacaklannm 
dan dolayi hiçbir muzır fikre kapıl- karara raptedilmiş olduğunu beyan 
makıızın memnun olmak ancak bu eylemektedir. 
teıriki mesainin beynelmilel teaanüt ı . . 
sahasında imar ve ihya yolunda ola- Cenevre mu.k~velen~~5ının V •-
cağından ve imha ve tahrip vadiıin- say muabedesırun tabdıdı tealibata 
de olmıyacağmdan emin olmakla ka müteallik olan ahkamının yenidaı 
bildir. esasını ihzar etmesi keyfiyeti p5 

L'Homme Libre, Fransanın, Al- c ... ılı bir ehemmiyeti h izdir. 
manyanın yeniden ailahlanmaaının 
diğer devletlerin emnüıeliunetleri i
le mütenasip olmasını natık mad
deler il&vetini iıtemiı ve bu ıu....tle 
istikbalde harekatında serbest kalına 
smı temine muvaffak olmut olmum
dan dolayi memnuniyet beyan eyle
mektedu. 

Matin gazeteai yazıyor: Franııa 
müzaker~ilerinin botuna ııibnek i
çin söylemiyoruz. Fakat faydalı hir 
İt görmüş olduklarını kabul ve tes
lim etmek İcap eder. 

Ancak aylarca çetin pazarlıklar 
yapılacağı da muhakkaktır. 

Petit Pariıien, yalnız it.iWnameyi 
imza etmit olan dev letkrin değil,bü 
tün Avrupa devletlerinln hiçhir za
man halihazırda mevcut veya müı
takbel ihtilafları kuvvete müracaat 
ederek halle teşebbüs etmiyecekleri
ni beyan etmeleri ancak memnuni
yetle karşrlanılabilir, demektedir. 

Berlinde ne düşünülüyor 

BERLIN, 12. A. A. - Volff a· 
janıından: Seriinin ıiyaıi mahafili, 
Cenev.ede akdedilmit olan itilafın 

bütün müşküllere raimen Almanya
nın takibinden vazgeçmemi~ olı'uğu 
tahdidi teslibat siyaıetinin mühim 
bİT muvaffakiyeti olduğu mütalea
smcladırlar. 

Alman kabinesi. diğer devletlerin 
Almanyanın tahdidi teslibat sahasın 
da hukuk müsavatma gerek prensip 
itibarile verek bilfiil hakkı olduğunu 
kabul ve teılim etmeleri 
elde etmiştir. 

neticesi.ni 

Bu muvaffakiyet, Franıanın daha 
Temmuz ayına kadar hukuk müııava 
tr meıelesinin münakaşasını bile ka
bul etmem.it olmasına nazaran , çok 
büyüktür, Dün Cenevrede İmza edil 
miş olan be)'&"name, Almanyanın 

bet tetebbüalerdir. Ümit ederiz 
ki gelecek seneki içtima günleri 
sanayi noktai. nazarından ıelecek 
ıeneye kadar yeni müsbet neler 
yapıhnıı olduğunu ifade etmek i
çin bize çok fırsat verecektir. 

Ht>vesle çaltşmak 

Bu aözlerile bilhassa buırün ko

laylıkla temini mümkün olan ilk 
ve mübrem &&yılanları murat edi
yorum. Bu iıtikamette her aene
miz yeni eserler tahakkuk ettir
mekle taz olacaktır. Bizim milli 
ikbsat noktai nazarından bütün 
iıtiraplara, beynelmilel müşküla· 

ta kartı takınmamız lazon gelen 
tavır şudur: Nefsimize, memleke 
tin ikbaadi kudret ve İstikbaline 
itimat ederek çok hevesle çalıt

mak. 

Arkadaşlar, kat'i bir itimatla 
mücehhez olarak çok çalışmak. 
Sarfettiğimiz ıayretlerin mutlak 
ve mutlak müsbet semere verece 
ğine inanarak çalıtmak. Bizim 
ıianmız itte bu olacaktır. 

Almanya, diğer devletlerle müsa
vi hukuka sahip olduğu takdirde Al
manyaya kabul ettirilmit olan tahdi
didi teslihatm diğer devletlere de 
tqmili icap edet'. 

Alınan mabafili, Cenevrede elde 

edil.ınit olan neticenin bütün ali.ka-
darların tqriki mesai etmelerinin 
miılıaulü olduğunu beyan etmekte 
ve M. Mac D<>nald ile Amerika Ye 
ltalya müme .. illerinin bu bapta aar
fetmit oldukları meaainin kıymetini 
takdir ve M. Heriot'nun da keza Al
manyanın hukuk ve menafiini teslim 
eylemit olduğunu kabul eylemekte
dir. 

M: Mac Donald'11ı Lon
dra'ya avdt'fi 

PARIS, 12. A. A. - M. Mac Do 
nald saat 8.25 de Cenevreden Pa
ris'e eelmiş, Calais'ye ve oradan 
Londraya gitmek Üzere saat 8.50 de 
Pıııriı'ten aynlmıftır. 

M. Herriot, M. Mac Donald'ı iı
taıyonda karşılamıf ve tren hareket 
edinciye kadar yanında kalınıtlır. 

.Almanya kaybettiği top
rakları da isteyor 

BERLIN, 12. A . A. - Havas a· 
janıı muhabirinden: Cenevrede mil~ 
!etler arasında tesanüt sahasında bir 
mukarenet teaiıine çalışıldığı bir aı
rada Berlinde "zincire vurulmu:t 
memleketler" namında yeni bir ki
tap nqredilmittir. 

Birçok parli.mento mensuplarının 
iştirakile vücuda getirilmit olan bu 
eserde bu zevat, Alsaı Loren, Eu
pen, Mahnedy, yukarı Silezya, tark 
taki memleketleı ilh. ıibi yerlerin 
her zaman Alman kalmıt olduğunu 
ve tekrar Alman olacağını iabata ça
lışmaktadırlar. 

Kari mektupları 

Hükumetten biT 
• 
rıca 

Arkadaşlar; ben kati yen emİ· 
nim ki milli tasarruf hareketlerin 
de vatandatlann milli müeaaeaele 
rimize itimatları, milli paranın 
ııösterdiii kudret, vatandatlan bü 
yük mali tetebbüılere sevkede
cek sermayeye malik olacaktır. 
Bu istikamette yürüyoruz. Her 
vasıta ile milli tasarrufu tetçi et
meliyiz. lıraf, lüzumsuz muraf 
zararlıdır. Bu vatandqın biriktir
diği bir tek lira, vatanda,lann 
liralan bir araya ııelince memle- 1 

ket için büyllk kudret ve büyiik 
ku..vettir. 

Hazinece bedelleri sekiz tak
sitte ödenmek ü:ı.rıf!: satılan evleri 
meskensiz olduğumuzdan büyük 
bir rekabetle muhammen kıymeti
nin 4 • 5 misli fazla bedel ile sa
tın almıttık. Ellerimizde ne varsa 
sarf ile tamir eyledik. Taksitlerin 
tediye imki.naızlığı te:a:ahür ede
rek 1773 numaralı kanunla teshi
lil gösterilmiş&e de kanunun vaz'
ından sonra iktısadi vaziyetin buh 
ranlı bir şekil almaaile bu teıhi13t 
tan istifade mümkün olamadı. Mü 
tcrakim taklitler için icraya veril 
mekteyiz. Tediye kudretine malik 
değiliz. Çocuklar:mı~ aokak ara· 
11nda kalacaktır. Mübeccel nükü· 
metimizin yüksek himmetile edin 
diğimiz yuvalarımı7.ın elimi7.den 
çıkmaması için bakıye tak,itlerin 
yi.rmi senede faizsiz ödenme3İnin ve 
mübadil bonolarından yeni .satış· 
lara kabul edildiiH gibi eski satış 
bedellerine de kabulÜ•Ün temini 
ve icranın tehiri için de 1i.zımge
lenlere emir buyurulmaıını Hü
kiimet ve Millet Mecliıimi:ı:den 
ıstirham eyleriz. 

Kula'da 300 borçlu namına 
DerlJİf oilu 

Mehmı:t ŞOKR(J 

• l\ 
Etem izzet 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

G.. 1 ' oz. yaş arı •• 
Bununla beraber millü ikbsat 

yolunda bir sö:zümü tekrar ediyo 
rum. Hanımlarımız hiç olmazsa 
bize yerli malı yedinneğe ve lfİy· 
dirmeği temin ederlerse az zaman 
da memleketin varacağı yükaek 
ve ileri hedefleri dütüıımek inaa· 
nm gözünü şimdiden kamaştırı 

yor. 

"Şiddetli ve devamlı alkıtlar" 

Bütün kitapçılarda vardır 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıt mOtehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No.60 
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' 
Bir an'atkirla 
Hasbuhal 

Türk nsusikisi nasıl 
ıslah edilmeli? 

Maruf Leh aan'atkan piyanist 
M. Arthur Rubin•tein dün akşam 
Fransız tiyatrosunda aon koııaeri
ni vennittir. Arthur flobinstein 
henüz l'enç olmakla beraber, az 
(<aman zarfmda büyük bir töbret 
kazanmııtır. Her aene Avrupanın 
lıüyük ıelıirlerine uğnyarak birkaç 
'koııaer verir, her taraftan bir çok 
alkqlar, takdirler toplar. M. Ru
binıtein, kazandıiı şôhret niıbe· 
tinde mağrur bir adamdır. O, tak
dirkarlanna o kadar ehemmiyet 
vermek iatemez, bilikia aan'at \<e 
musiki aahaamda herkeıin fevkin 
de bulundniw>u, bir kadın kibir 
ve &'U"lf'U ile etrafındakilere an
latmak later. 

M. Rubinstein l'"nçliği niabetin
de ırüzel bir adamdır. Bu güzellik, 
kendiaini bir kadm zarafet ve in
ciliği denıceaine çıkannıftır. Bu 
itibar ile M. Rubinstein birçok 
... 'atkirlar ıibi "efemine" bir 
tiptir. 

Bazen Tokatlıyan otelinin kori
dorlarından İpek hışıltıamı andı
ran bir incelikle, etrafa bayıltıcı 
kokular neıreden bir &'Öl&'enin geç 
lifini &'Örününilz: bu M. Arthur 
Ruhinıtein'dir. Geçen ırün M. Ru
binatein ile göri~memiz mukarrer 
di . San'atkir bunun için bize To
katlıyan otelinde aaat 12,30 da 
randevu vermişti. Muayyen ıaal· 
le otele gittiğimiz zaman, san'at
k&rm henüz banyoda bulunduğu
nu sabah tuvaletini henüz ikmal 
ttmediğini haber .Idık. Naçar bi
raz beklemek lizımııeldi. 

Saat bir olmuıtu. Biz otelden 
~ılup gitmek üzere iken aan'atkiı
nn kolunda kürklü paltoau oldu
ğu halde merdivenden indiği gö
rüldü. Pek geç vakte kadar tu
valeti ile me,gul olan aa.a'atki.r, 
bermutat, etrafa lıaygm kokular 
neşrederek geldi, holde, bize yer 
göaterdikten ve kendiai de bir kol 
tuğa yerleştikten sonra dedi ki: 
"-Yemeğe davetli olduğum i

çin biraz acele etmek mecburiye
tindeyim. Yarın akıam aon kon
aerimi verip Atina'ya gideceğim. 
Daha doğman Atina'dan evvel 
Sofya'ya ııitmem liznn celiyordu, 
hatta Sofya'da bir emprezaryo ile 
bir de mukavele aktetmiştim. Bul 
l'ariıtan iktıaadi aebeplerle ecnebi 
artitılere kapılarını kapabJından 
emprezaryo mukaveleyi feshet
meğe mecbur kaldı. Fakat, anlı
Jamadıiım bir nokta var: Bulga
ristan gibi bir memleket ecnebi 
artistlere karşı na11l bigane kala
bilir ve memleketteki bO§luğu na• 
sıl doldurabilir? lngiltere

0

bile bu
nu yapmıyor, nerede kaldi ki Bnl
garlar? 

Bundan aonra bekliye durıun
lar, bu zihniyetle daha çok zaman 
bekliyeceklerdirl .•.. Türklere ba
kınız ı,..ni ne kadar aeviyorlar •.• 
bu, betinci ge14imdir. Yalnız bu 
aene iki defa geldim. 

M. Rubinstein hem ııôyliyor, 
hem ırülüyordu. .• 

Kendisine tar!< muıikiaini tetkik 
edip etmediğini sorduk, fU cevabı 
verdi: 

"- Şark muaikiaini tetkik et· 
tim. diyemem, fakat çok alaka
dar oldum. Ba musikiyi yalnız 
kahvelerde vamofonlarda dinle
dim; lapanyol maaikisine çok ben
ziyor. Yalnız çok monotondur, a
henk imtizacmden mahrumdur. 
Bu musilciyi ulah etmeli, fakat on· 
daki ıarklılığı mnhafaza etmek Ja
:zımdır. 

Türk musikiıinin ıslahında 
Garp tekniği kabul edilmekle be
raber, onda Şarka mahauı olan 
karakter h"° zaman göze çarpma· 
lıdır. 

Aceba aizin bir konservatuvan
nız var mı? 

- Evet bir konservatuvarımız 
var ... Halli Viyena muıikifinıı.ıla
rından M. Joaeph Marx bunun U• 

lahı İçin celbedilmittir. 
- Joaeph Marx'ı tanının, doı

lumdur, bu kıymetli aan'atkinn 
fikirlerinden çok İltifade edebilir
siniz. 

Bahis bundan sonra tekrar 
Şark musikisine intikal etti. M. 
Rubinstein dedi ki: 

- Şark muaikiıinin eaaaı Arap 
musikisidir. Hatta lapanyol muıİ· 
kisinde de bir araplık Yardır. Bu 
musikiyi pek 1everim. lspanya'da 
bulundu~ İç.İn bu musikiyi pek 
sevdim, lııpanya'da Tunus, Ceza· 
yİr ve I"aıı'ta dinlediğim musiki 
i c. minarelerde ezan okuyan mü
ezzinlerin terennümleri arasında 
bilvük bir benzerlik Tardsr .• 

Geçen sene Fransa MUaeTi zen
ginlerinden Baron Erlanger'in te
tehbüaü ile bir konırre toplandı 
Ye burada maruf laı>anyol musi
l<i lnaslanndl\n Adolphe Salan. 
ger uzun beyanatta bulundu." 

Chaco'da 
uharebeler 

Bu sefer Bolivyalı
lar kazanmışlar 

LA P AZ 12 A.A. - Boliv
ya erkanı harbiyesi, bütün cep 
be üzerinde tiddetli bir muhare 

Ayaspaşa 
Mezarlığı 

Bu sabah bir heyet 
tetkikat yapacak 

Sokakta 
Bir ceset 
Kalpten mi öldü, 

dayaktan mı? 

Hiç yoktan 
Cinayet 

Sıvasta bir talebe 
arkadaıını öldürdü 

I< nıı yn· Heyecan ve sı ı 
zünden zayıOaınış 

sinirlerinlıl 
kuvvetıend\rnıek 
Jçin 
günde birl<aç defa 

İat. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. Hiinl'l'!'t 1 

Bu aabab bir heyet Ayaapata• Bebekte lntirah caddeainde aey SiVAS, 11 _Şehrimiz aan'at· 
ya giderek tahkikatı devam et- yar kundura boyacılığı yapan Ha- lar mektebinde bir hiç yÜzünden 

&romural 
.. Knoll,. 

Maltepe Lisesi mtiyacı için çin 11 adet kazanın tamiri ve 
750 adet karyola pazarlıkla bo 30 adet bakır tepsi de pazarlık 
yattınlacaktır. Pazarlığı 14/ la satın alınacaktır. Pazarlıiı 
12/ 932 çarşamba günü saat 14 15-12-932 Perşembe günü &a· 

de Tophanede Merkez Kuman- at 11 de Tophanede Merkez K. 
danlığı komisyonun.da icra kıh- satın alma komisyorund:ı icra 
nacaktır. Taliplerin izahat al- kılınacaktır. Taliplerin izahııt 
mak için sabah saat 9 dan ona almak için her gün s~.bab saat 
kadar her gün ve pazarlığa it- 9 dan ot'.& kadar komisyona mü 
tirak için de muayyen vaktinde racaatları ve iştirak için d~ mu mekıe Olan mezarlık me•a.leai lı'I lbrah' · B b kt ki · 50 · olm · b' - urun e e e evıne kanlı bir facıa aş, baaıt ır ta-

haklunda ketif yapacaktır. Oğ- metre mesafede yerde ceaedi bu· Jebe kavgaaı neticeıinde bir ııenç 
rendiğimize ııöreı Tapu ve Evkaf lunmu,tur. Yoldan geçen biriıi ölmüştür. Mektebin ikinci ınuf ta· 
dairelerinden birçok memurlar bu ' aırtında boya kutusu olduğu halde Jebeıinden Emin Efendi bir sabah 
İfle alik.adar olmak üze~e AJ;ıka- yerde birisinin yattığını görmüı, elektirik motörünü itletmek İlte· 
ray~ çagınlmıttır; !ııhkıkat ıler- poliae haber verilmitlir. Zabıta mit, fakat elektirik memurluğu 

hazır bulunmaları. ayyen vaktinde komisyonda 
(342) (6527) hazır bulunmaları. 

• • .. (344) (6543) 
Kuleli lisesi ihtiyacı için • • * 

lcdıkçe mezarlık Jfl hakkında ye- derhal tahkikata giritmiı ve Or- 'f · · ·· ·· ·· fi · · · 1 d vazı eaını yapan uçuncu aını an 
nı yenı ıpuç an mey ana çıkmak- taköy belediye tabibi gelerek ce· Re•at Efendi arkadaıınm bu arzu 

1600 adet maşraba pazarlık su- 7761 
retile satın alınacaktLT. Pazar- Hava Kıtaatı ihtiyacı iç.in 50 

tadır d' tın' t' M ' · ae ~ m~ayene c J! ır. uayene ı suna muvafakat etmemiştir. Bu4 
lığı 13/12 /932 salı günü saat adet yerli mamulatı soba pa· 
11 de Tophanede Merkez Ku- zarlık suretile sabo almacak-M b h d k • k l netıceıınde kunduracmm kalp nun üzerine arada bir kavga bat ... 

ez 8 8 8 ı an ar sekteainden _öldüğü anlaşılmış.tır.. lamıı, Reşat Efendi elindeki çe-
Boyacının oglu .Ke?'al v~ aıleaı kici Emin Efendinin başına birkaç 

mandanlığı Satmalma komis- tır. Pazarlığı 19-12-932 pazar· 
Türkiye İt Bankası İstan-1 yonunda icra kılınacaktır. Ta- teai günü saat 10 da Tophane-Mezbahada halen denize atıl

makta olan kanlardan iatifade et· 
mek Üzere bir ecnebi ıırup Bele
diye ile müzakere etmektedir. Bu 
grupla uyu,ulduğu takdirde, Be
lediye her sene kanlardan mühim 
varidat temin edecektir. 

Şirket mezbahadaki kanlan te
mjz olarak kunıtacak toz veya 
parçalar halinde Franaaya aevke
decektir. 

Terkos komisyonu 
raporunu hazırlıyor 

Terkosun devri için çalıtan ko· 
misyon eaas itibarile mesaiaini bi· 
tirmiştir. Komisyonun teabit ettiği 
vaziyete dair rapor tebyiz edil
mektedir. Şirketin bütün demir
ba, eıyası bir büyijk liste halinde 
hazsrlanmııtır. 1 kanunusanide 
ıirketi devralmak Üzere buradaki 
hükıimet mümeaaillerinden mürek 
kep bir komis,on teşekkül edecek 
tir. Bu komiayon şirketi devlet na
mına teaellüm edecektir. 

Hesap işleri 
müdürlüğü 

Belediye hesap işleri müdürlü· 
ğüne muavin Kemal ve muavinli
ğe de varidat müdürü Nail Beyle
rin tayinleri Belediye reialiğince 

Dahiliye Vekaletine inha edilmif
tir. 

M. Troçki 
(Başı birincı sahifede) 

rağmen, T roçki öteden beri 
Türlriyecle oturmak istemediği 
ni söylemişti. Dört senedenbe
ri kırk kapı çaldıktan sonra ni
hayet kenoisini birkaç gün i
çin Danimarkaya kabul ettire
bilen Troçkinin bir müddet 
sonra tekrar sıhhatini ileriye 
sürerek Avrupa hükfunetlerine 
kavu,acağı ihtimalleri cie zail 
olmuı değildir. M. Troçki tim 
di BüyükaC.ada yaxı yazmak ve 
balık avlamakla meşgul olacak 
br. Hayatını yazdığı eserleTi 
ecnebi tibilere satmakla kaza
nan .M Troçki bu seyahati hak 
landa bir makale silsilesi veya 
küçük bir kitap yazacaktır. 
Troçkiyi görmek isteyen bir 
çok kimseler bilhassa fot:>ğraf
çılar geç vakte kadar kendisini 
Galata nbtımınci'a beklemişlPr
dir. M. Troç.ki sabah vapurdan 
çıktığı sırada fotoğrafçılar, an
cak o zam'\n resmini çekebil
miılerclir. 

----------
50,000 lirayı 
Kim kazandı? 

(Başı birinci sahifede) 
teıinin bayilerinden biri Tekirda
ğmda kırtaaiyeci Salim Efendiye 
aatmıttır. Salim Efendiye ikrami
yeai dün verilmiştir. 

10 bin liralık ikramiyenin talih
lisi de Edimekapıda Sarmaşık 
malıallesind" oturan mütekait Sey 
fettin Efendidir. Tevkifane gardİ· 
yanlanndan Tal&t baba ile Ka
dıköy sıtma mücadele memurlann 
dan Hasan Tahıin Bey de beşer 
bin lira kazanmı,Jardır. 

Hacopulo hanmda NaUlll Efen· 
diyle Balatta oturan ve bir mani· 
fatura tüccannm yanında katip
lik ed"n Yaaef Efendi de 15 bin 
liralık ikramiyeyi kazanmıtlar •e 
bin be~ yÜzer lira almJ.flardır. 

haber vemıektıedir. Paraguay
lılar, püskürtülmütlerci~r. 

LA PAZ 12 A.A. - Mie
noz kalesinde bulunan Bolivya 
umumi karargibı,Bofrvyalılann 
büyük Chaco'da Saa Vedra mm 
takasında vukua gelen tiddetli 
muharebelerden sonra Parage
lilere kartı büyük bir zafer ka
zanmıı oldukları bildirilmekte
dir. 300 Paragelinin telef ol
'IDUf, birçok harp malzıeınesinin 
ele geçirilmit olduğu söylen
mektedir. Parage ordusunun 
sağ cenahrmn tamamile bulun 
cluğu mevzilerinden çıkanlmıt . . 

de haberdar edılmışlerdır. . defa indirmiftir. Emin Efendi bu 
Kem~~· b~baaının kalp ae.~~es~n ağır darbelerin teıirile kanlar i

den degıl,. ~ır ~Y !~~el .. y.edı.gı bır çinde yere yuvarlanmıt, Reıat E
d~y~k tesı':'le ol.~uırunu ıddı! et- fendi de yaptığı cinayetin korku· 
mı1tır. lddıya gore boyacı bır ay su ile hemen yatakhaneye gide
evvel ~i~ p!ra me;ı~l~sindeıı Celal r"k tekrar yatağın" ginniştir. Hi.-
Efendı umınde bırııı tarafından ... . . 
f h ld d ..... l ·· b' ··dd 1 dıae evvela bır kaza eaerı zanne· ena a e ogu muş, ır mu e . . • . . 
haata yatmıştır .. iki gün evvel de d.ılmıt, fakat _tahkıkat netıcc11nde 
İşe çıkmıştır. Bu iddia üzerine ce- c~~y~t .. o!d.ugu anl~t~lmıı, Retal 
aet morga kaldmJmış, tahkikata curmunu ıtıraf ebnıttır. 
baılannuıtsr. 

Bir hırsız kumpan
yası yakalandı 

Fener poliı merkezi üç kifiden 
mürekkep bir hıraız kumpanya11 
yakalamıştır. Hriılo, Davit ve İb
rahim isimlerinde üç sabıkalıdan 
mürekkep olan bu kumpanya u
zun zaman faaliyette bulunarak 
o civarda birçok yerleri soyınuş
lardır. 

Bunların Fatih civarında da 
yapılan muhtelif hırsızlıklarla a-

Akqehirde Gazi 
heykeli 

Akfehirden yazılıyor: - Şeh
rimizde Belediye meydanına Bü
yük Gazimizin ııüzel bir heykeli· 
nin rek,.i takarrür etmiştir. Bele
diye kaidenin intası için faaliyete 
batlamı,tır. 

Bir kadın kaçırma 
vak'ası 

lakadar bulunduklan anla,ılauı- DÜZCE - Burada Muıtafa 
tır. Efendinin kı;zıru Mahmut isminde 

Şebekenin öteden beriden çal- üç evli bir adam İstemi'- Muatafa 
dıklan eşya aakladıklan bir evde Efendi bu talebi reddetmiştir. Ba
meydana çıkanlmı,tır. Bu evde badan ttd cevabı alan Mahmut 
hirçok çahnmıı eşya bulunmuftur. bilva11ta kıza müracaat etmiş, kız 
Hıraızlar adliyeye teslim edilmit- · da üç kanlı bu adamın teklifini 
!erdir, tabii kabul etmemi§tir. Mahmut 

Kaçak iskambil 
satanlar 

Zabıtarun mühim bir kaçak iı
kambil kağıdı meaeleıile meıgul 
bulunduğunu yazmıştık. Bu tah
kikat son aafha11na l'elmiıtir. Za
bıta, kaçak iıkambil kiğıdı bulu
nan bazı kahve sahiplerini istic
vap etm.İ§ ve neticede Osman iı .. 
minde bir adamın birçok kahvele
re iıkambil kağıdı aatbğı tahak
kuk etmiıtir. Zabıta bu adamı da 
yakalamıştır .. Daha birçok ip uç
lan elde edilmi,tir •. Tahkikat de
vam ediyor. 

Otomobil çarpmış 

maksadına ermek için adamlann
dan bir:ni latanbula göndererek 
oradan kızm babaaına arkadaıla
nndan birinin imzasile yazılmıt 
ıahte bir telıır.ıf gönderertk, ba· 
bayı lıtanbula çağırmıştır. Babıı 
lıtanbulda haatalanmı~ bir hem· 
şehriainden geldiğini zannettiği 
telgrafı alınca derhal yola çıkmıf· 
tır. Babanm Adapazanndan tre
ne bindiğini oradaki adamlan va 
11taaile haber alan Mahmut, o ge
ce aaat sekiz buçukta alb avene• 
&ile birlikte im ailenin ,ehir için-

bul Şubesinden: !iplerin nümune ve şartnamesi- de merkez kumandanlığı aatm-
Mülııa ltiban Milli Bankaurun ni görmek için aaat 9 dan ona alma komisyonuncia !cra k;lına 

7623 No, lu muvakkat hisae senedi kadar her gün ve pazarlığa işti caktır. Taliplerin ŞP.rtnııme ve 
zayi edilmiştir. ikinci nüah3sı ita e- rak için de muayyen vakitte nümunesini gönn.nk iç~n •abah 
dileceğinden aıhnın hükmü olmadığı komisyonumuzda hazır bulun- saat 9 dan ODP kadar h{ r gün 
ilan olunur. malan. (341) (6526) . ve pazarlığa iştirak için clt" mu 

• • * ayyen vaktinde komisyonda ha 
Yeşilköy Hava Makinist mek zır bulunmaları. (347) (6566) 

1 stanbul ikinci icra rn.("murluğun-
tebi ihtiyacı icin 9 kalem mel- ~ • * 

dan: Tamanuna (on ikibin) lira kıy busat pazarlıkla &:\tın alınacak Harbiye, Süvari Binicilik, 
~~t •. takdir ~dil~n .Beyoğl~'nda Fer'.· i tır. Pazarlığı 17/ 12/ 932 cu- Topçu Nakliye mektepleri hay 
koy unde Bılezıkçı ıokagında eski martesi günü saat 11 <le Top- vanatı ihtiyacı için ayn ayrı o-
22.22 mük~rrer cedit 50 50/1 numa hanede Merkez Kumandanlığı nar ton kuru otu pazarlıkla ıa 
ralarla mürakkam bir bap aJ><lr!ıma- Satınalma komisyonunda icra tın alınacaktır. Pazar! "ı 15-
nın nısfı arttırmaya vaz edilip birin- , kılınacaktır. Taliplerin şartna- 12-932 perşembe günü sa~t 10 
ci açık arttırması 16-1-933 tarihine mesini görmek İçin sabah saat da T opbanede Merkez Kuman 
müsadif pazarteai gün:i ıaat 14 ten ı' 9 da~ o~". kad~r. her gün ve pa danlıilı satmalma komi&vonun-
16 ya kadar Dairede icra kılınacak- zarlıga ıttırak ıçın de muayyen da icra kılınacaktır. Taliplerin 
tır. Arttınnaya i§tirak etmek isteyen 1 vaktinde komisyonda hazır bu- şartname VP. nümunesini gör-
lerin mezkur gayri menkulün kıyme lunınaları. (337) (6501) mek icin sabah •aat 9 elan ona 
ti muhamminesinin yüzde yedi bu- 1727 kadar . her gün vP pazarlığa it-
çuğu nispetinde teminat akçesi ver- * * * tirak icin ne muayye'l vaktin-
meleri liız,mdır. Haklan tapu sicille- Ankara dekovil bölüğü ibti- de komisyonda hazır bulunma-
rilc sabit olmıyan ipotekli alacaklı- yacı için vagonda teslim 40 ton ları. (343) (6544) 
!arla, diğer alakadarların , irtifak hak lavamarin kömürü pazarlıkla "" " ~' 
kı ,alıiplerinin bu haklarını ve huıu satın alınacaktır. Pazarlığı 17 / Muhabere Gedikli K ücük Za 
sile faiz ve maaarife dair olan iddea j 12 ı 932 cumartesi günü saat 14 bit mektebi için 2~ kale~ mu
lannı ilan tarihinden itibaren yirmi : te Tophan~e Merkez. K. satı- habere malz,.mesi pazarlıkla 
gün zarfında evrikı müı- nalma komısyonunda ıcra kılı- satın alınacaktır. Pazarlığı 15-
pitelerile birlikte daireye bil- 'nacaktır. Taliplerin şartnMne- 12-932 perşembe günü sal\t 11 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde sini görmek için sabah saat 9 de T oph11ned,. merlc,.~ kuman-

dan 10 a kadar her aün ve pa· danhğı satınalma kor.ıisvonun-haklan tapu ıicillerile sabit olmıyan ., 
zarlığa i•tirak için de muay- da İcra kılınacaktır. Taliplerin 

lar satış bedelinin paylaımaaından ' 
Yen vakitte komisyonda hazır listesini görmek vr yevmi 'Olu· hariç kalırlar. Müterakim vergi ile ı 
buluımıaları. (335) (6499) ayyeninde pazarlığa i'tiral,; et-

Vakıf icaresı· ve Beledı·ye ru·· aumlan k k 1726 me için va .ti muayven;nde ko 
misyonda hazır bı•lnıımaluı. • .. müsteriye aittir. Daha fazla malti

mat almak i•teyenlerin 15-12-932 ta (349) (6568) .. rihinden itibaren dairede a11lı ve a- Piyade Atıt mektebi ihtiya• 
çık bulundurulacak olan arttırma cı için 60.~ kilo ekmek kapa 

. lı zarf suretıle satın alınacaktll'. Maltepe Lisesi ihtiyacı için 
ııartnaıneıile 932-3299 numaralı doa Münakaaası 14·12-932 çarJam- 500 takım cfahili elh'se al nt 
yasında mevcut n mah~lli ~k.ü-. ba günü saat il de Tophanede münakasa suretile s~ tm 11lına
run. evaaf, me•~a ve•aıresını ha'l'I ı Merkez kumandanlığı satın al· caktır. Münakasası IS.12-932 
vazıyet ve takdın kıyınet raporuna ma komisyonunda icra kılına· pazar günü ~aat 16 da Topha
görüp anlayabilecekleri ilan olunur. caktır. Taliplerin şartnamesini nede Merkez K. satınalma ko-

Şoför Fehmi Efendi idareainde
ki 2278 numaralı otomobil Meci
diye köyünden gelmekte olan Fu
at Efendiye çarparak yaralamı•
br. 

deki evine gelmİf, pencereyi kıra 
rak eve girmiı, yatağında yakala
yan kızcağızı yakalayarak, ağzı
nı kapaml§, annesinin ve kardeı
lerinin feryatlarma rağmen kapı
d a duran otomobile atıp kaçmıı· 
tır. 

ııörmek iç.in sabah saat 9 dan misvonunda ;cra kılınacaktır. 
lstanbul aıliye ikinci hukvk daire ona kadar her güıı ve münaka- Taliplerin şartname vr nümu

sinden: Milli müdııfaa veki.leti deniz sa11na iştirak için de muayyen nesini görmek İçin sabah saat 
ZA Yl _ Galata Gümrüğünün 1-77 müatetarlığı taralından Bozüyijkte vaktinde komisyonda hazır bu· 9 dan ona kadar her gün ve mü 
numero ,,., 12-S.932 tarihli bir kıt'a belediJe tahsildan Kamil Bey n•- lunmaları. (297) (6185) nakasasına iştirak icin dr mu-

Hırsızlık 
Aksarayda oturan Birinci ceza 

reisi Atif Beyin evine hınızlık i
çin ııiren sabıkalı Ahmet yakalan 
mıştır. 

~alpten ölüm 
Takaiın Elmadağmda oturan 

Tokatlıyanda bulaşıkçı 50 yatla
rında Karabet Altınbakkalda yol- · 
da ani olarak dÜlmüş ve kalp aek 
teainden ölmÜllÜr. 

İtalyanın 

plısımıza ait olan irsaliye zayi et
tik. Zayünden ikinci bir ıuret çıka
racağımızdan itbu inaliyenin hük
mü olmadığını ilim eyleriz. Keten 
cilerde Salti ve Franko. 

dinde mükim R"f&! Tevfik efenclile 966 ayyıen vaktinde kmnisyoncla ha 
Vefada Kerim P"l& anaıında Hacı 4 4 • zır bulunmaları. (348) (65S7' 
Fazıl Efendi haneainde mükim Ay- i Merkez kumandanlığına mer ,. • • 
fe hannn aleyhlerine mektep ücretin 1 but müenesat ihtiyacı ıçm Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı 
den 490 lira 38 kuruşun tahıili hak-' 1_750 kilo çay kapalı zarf sure- için 1680 takım m11a serpuş da 
._ d 'kam 1 da da .. dd 1 tıle Mtın alımcaktır. Münaka- hili elbise kapalı zarf suretile 

-----·---------!Kına ı e ounan va mu ea. 1 k 
1 hı den R 

T vfik ef d' . Mil 5-1-933 perşembe günü sa satın amaca tır. Münakasası 
ZA YI - Galata lthıılit Gümrüğün
den alıntı olduğum 399 numaralı ve 
4-2-932 tarihli 136 lira 40 kuruı

luk ayniyat makpuzunu zayi etınit 
olduğumdan hükmü olmadığı ilan o 
lunur. A. Hovagimyan. 

"ey er eşat e en llllll 1 at 14,30 da Tophan~e Mer- 28-12·932 çarşamba günü saat 
y.öaterilen adreıte bulunamadığı •e kez kumandanlığ s tınalm k 15 te lstanbulda Tophaııede 
b. el l b 1 l'd · · ı a a 0 

• 
ır s~ne e~v ıtan u a va 1 eıının misyonunda icra kılınacaktır. Merkez kumandanlığı satınal-

nezdınc gıderek ondanda askere Taliplerin cartname ve n.. • ma komisvonunda İcra kılıno-
. · old" eihtl da t · ı ' umu . 

'ıtmıı ugu e e ve nıımeaı 1 nesini görmek için sabah saat 9 caktır. Tal'.plerin şartn:ımesini 
bili tebliii iade lalınmıt ve diğer dan ona kadar hergün ve müna görmek için sab:ıh 5ant 9 dan 
m_üJdeaaleyh A;"te. hanımı.n i':"'.met- 1 kasasına iştirak için de fartna- ona kadar her ı;ıün vr ll'ünııka· 

lstanbul asliye mahkemesi birinci &'ahının rneçhulıyetı ha•ebile ıliınen I mesi veçbile bazırlayacaklan saaına iıtirak için de şartna
hukuk daireıinden: Maltepede Bo.- vukubulan tebliğata rağmen müd-j teklif mekteplannm ihale günü mesi veçbile hazırlayaca'·ları 
tan sokağında 10 No. lu hanede mü det; k3nuniyeai zarfında ceYllP 'ver- nün muayyen vaktinden evvel teklif mektuplarım ihalQ günü. 

Vereceg.., ı• para kim merhum Haftt Ahmet efendi va meınit ve müddei vekilinin muvafrk 1 k.omisyon riyasetine vermele- nün muayyen vaktinden ev· 
rialeri Sıdıka ve Ayşe hanımlar ve- görülen talebi veçhile hukuk uıul I rı. (345) (6564) ve) komisyona riy:l!etirı,.. ver-

Birkısım eski borç- k:ri avukat Yuıuf Kenan Beyin Is- muhakemeleri kanununun 141 inci 1 4 .. • meleri. (320) (6405) 
lanbulda Balıkpazarında Hacı Muı- maddesi mucibince her iki müddea- Harbiye Mektebi ihtiyacı İ· 1553 

lara mı mahsup tafa mahalleıinde Fınn aokağında aleyh hakkında ilanen tebliğat icra- 1---------------------------
ediJmek istenmiş? dôkm~ci hanında ikinci katta 4,5,6 ıına karar verilmiş ve yevmi tahkik 1 1 

BERLIN, 12 (Sonpoata)- ltal- No. in odalarda (Ömer Lütfü ve olarak 17·1-933 salı günü saat 13,30 İstanbul Belediyesi fJanlan 
Hafız Ahmet ,irketi) ıürekasından ta · '-' bu ba taki da et 

ya hüklimetinin Türkiyeye yapmı- yın ..... mmıı ve P v - -------·---------------------
ya muvafakat ettiği 300 milon li- Omer Lütfü Bey aleyhine ikame ey- DAmc mahk•me divanhaneaine t.ıik 
retlik iıtikraz etrafmdaki müza• )ediği feshi ıirket davaaından dola- kılıJUn1, olduğundan yevmi mezkür 
kerelerin neticeıiz kalacağına da· yi ikametgi.hı hazırı meçhul bulunan ve saatte tahkikat hakimliği hıızu· 
ir aon zamanlarda bazı tayialar ve ilanen vaki tebliğata raiımen 
y~l almıştı. ~man aon ma~~ata , 8-12_932 tarihli tahkikat eelaeainde runda iapati vücut etmeleri ye akai 
core bu Jayıalar, ltalya hükUme- taktirde haklarında muamelei kanu
ti tarafından ileri aürülen bazı iıhatı vücut etmeyen müddaaleyhi niyenin icra kılınacağı maliımlan ol
tart)ar dolayııile meydana çıkmlt mümaileyh baklanda H. U. M. K. I mak üzere keyfiyet gazrte ile de I
tır. Maliıın olduğu Üzere bu isti!<- nun 401 inci maddesi mucibince itti- !" 1 raz 300 milyon liretlik olacak, bu· lıaz olunan gıyap karanmn kezalık an ° unur. 
nun 200 milyonu ile ltalyadan a· kanunu mezkiırun 141 inci maddesi -------------
lıt verit yapılacak, geriye kalan . . . • . . . 
100 milyon liret Türkiyeye nak· mucıbince ılanen teblığıne ve tabki- ZA YI - Si•u .,ili.yetme tabi Ha

fik kaza't aokttlik şubeainden aldı
ğım vesikam ile nüfaı ted<eremi 
kaybettim. Yenileri çıkanlacağmdan 
zayilerin hükmü yoktur. Kantare1-
larda Büyük Yeni Handa 317 tevel-

ten nrilecekti. ltalya hükıimeti j katın da 3-1-933 aalı saat 14 le tali
alıı veriı ka11ılığı olarak verile- irine karar verilmif olmakla mümai
cek paraıun yanımı, bazı eski leyh yevmü ve saati mezkiirda gel
borçlara mahıup etınek hususun· ı . . . k'I .. d · •. 
da teklifler dermeyan etmi~tir ki 1 medığı veya bır ve ı gon crmedıgı 
müzakerat bu tekilde ki teklifler taktirde hakkın.ta muamelei gıyabi-
dolayıaile inkıtaa uğramak vaziye veye devam edileceği ilan olunur. lütlü Seyit oğlu MehmeL 
tini almıstır. Bununla beraber te
min edildiğine göre. kat'i bir in
kıta vaziyeti. yoktur. Kat'i netice, 
kaydolunduğu gibi Türk elçisi Va
ııf Beyin Romada yapacağı temas 
!ardan sonra belli olacaktır. 

Otuz sene hapis 
SIV AS, 11 - icra memuru Ab

dullah Ef. muhtelif cürümlerin
den dolayı 30 sene hapia cezacma ... . . . 

İnhisarlar U um 
Müdürlüğünden: 

idaremiz için kapalı zarfla dört tonluk bir ve iki tonluk iki 
ki cem'an üç adet kamyon alınacaktır. Taliplerin "o/o7.S" temi.

natlannı havi tel<lifnamelerini "28/ 121932" ça11amba günü saat 

"15" on beş& kadar Galatada Mübayaa Komisyonuna tevdi etme 
leri ve istiyecekleri malfunatı komisyondan almaları. (6431) 

lstanbul Belediyesinden: iskele ve bölüklerde münhal ha

mallık olmadığından hamal olmak istiyenlerin beyhude istida ve 

talepname ile müracaat eylememeleri ilin olwıur. (6562) 

latanbul Belediyesinden: Belediye ıuçlan baklanda tatbik e 
dilen maktu para cezası tarifesinin 32 İnci maddesi: "NumaraalJI 

cıtomobil, otobüs, kamyon, kamyonet •• Mot~iklet seYk ve ida

re edenlerden 25 lira ceza alınır" suretinde, karnesiz otomobil 

sevk ve idare eden toförlerden almacak ·cezaya dair olan 39 ım· 
cu maddenin de "karnesiz otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet 

idare etmek" suretinde tadili İstanbul Umumi Meclisince karar 

altına alınmıftır. lliıı olunur. (6560) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Silivrikapı haricinde Şeyh Nizamettin tekke~i civarında 

Bezmiilem valde vakfından harap çiftlik ebuiye ve mü§temila· 

tile tahminen "1400" dönüm tarlanın teslimi tarihinden itibareıı 

üç senelik ican pazarlıkla müzayedededir. Taliplerin 17 / 12/ 932 
tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşe kadar lstaııbul Ev• 

kaf Müdiriyeti Orman ve arazi kalemine müracaatları ilin olu· 

nur (6550) 
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Dünkü Beşinci Keşidede Kazanan Numaralar 
• 

Listemizdeki numaraların ikramiyeleri Beyazıtta ve 
başında Yeni ikbal gişesinde derhal 

Fatihte 
tediye 

itimat gişeleri ile 
edilecektir •• 

Okçular 

No. 
8 

21 
244 
494 
1187 
244 
494 
567 
59& 
612 
710 
844 
978 
986 

1086 
94 

148 
150 
202 
260 
202 
260 
309 
337 
378 
464 
720 
776 
800 
854 
933 
999 

2038 
7S 

255 
285 
338 
361 
422 
428 
439 

564 
660 
870 
880 
971 

3029 

L No. 
80 631 
40 8&0 
40 800 

1SO 871 
40 873 
40 954 

l&O 4054 
40 112 
60 246 
60 435 
40 449 
40 487 
40 640 
40 749 
40 7311 
IO 772 
40 ası 

40 003 
1&0 918 
40 50ı4 

150 21 
40 84 
40 Z64 
40 332 
60 1 336 
80 338 
40 488 
40 488 

40 , 675 
IO 876 
40 734 
40 759 
40 802 
40 8%1 
40 849 
60 988 
40 6038 
40 ıss 

40 334 
60 38ı 

60 441 
40 554 
60 66S 
40 729 
40 810 
60 

L Ne. 
1000 929 

60 60 
40 78 
60 198 
60 238 
40 368 
80 367 
40 5ı8 

40 524 
60 1188 
40 756 
60 86S 
60 95S 
40 8019 

40 1 
40 

1000 1 
160 

40 1 
60 

100~ 1 
40 1 
40 

ıooo 1 
10 
40 
40 
60 , 
60 

ın: J 
60 1 
40 
40 , 
80 
40 
40 
40 

911 
228 
232 
285 
306 
320 
378 
423 
514 
551 
594 
651 
661 
730 
774 
787 

8816 
990 

9010 
34 
45 

163 
294 
532 
676 

40 732 
1000 752 
ıso 786 

611 791 
-ti) 

1 10030 
40 70 
60 85 
40 86 
41l 136 

517 

L 
40 

150 
160 
40 
40 
40 
40 
40 

No. 
528 
635 
721 
730 
801 
822 
920 
966 

60 11146 
60 250 

287 
321 
340 
soo 
502 
511 
522 
536 
577 
621 
692 
713 
714 
78% 
832 
875 
891 

40 
flO 
40 
40 
40 
80 
40 
GO 
60 
40 
60 
40 
40 

150 
40 
40 
60 

953 
60 ı2059 
ı;o 97 

164 160 
40 
40 
80 

150 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
60 

1000 

223 
261 
299 
437 
505 
826 
847 
893 
882 
904 
983 
999 

40 noos 
60 
40 
40 
40 

174 
247 
240 
441 

L 
40 
60 
40 
40 
40 

No. 
6115 
740 
745 
m 
964 

60 14094 
40 282 
40 
40 
60 
40 
40 
60 

408 
439 
615 
727 
732 
878 

40 978 
60 15030 

601 89 
60 251 

150
1 

259 
40 1 505 
60 650 
40 670 
40 
·10 
40 
40 
40 

1000 
40 
40 
40 

150 
60 
611 
40 1 

1000 
150 
40 
10 

773 
784 
866 
926 
954 
9~ 

\8849 
115 
206 
218 
278 
295 
306 
398 
902 
7Z3 
950 

60 17244 
325 
466 
485 
681 
716 
T1S 
837 

40 
40 
40 
40 

150 
40 

850 
1fs009 

L. 

150 
150 

• 40 

40 

40 1 

"° 1 40 1 
40 1 
40 
40 
60 

No. 
56 

178 
256 
274 
338 
404 
eı8 

624 
630 
836 
8ô5 
887 

40 19009 
10 

150 
60 
<!O 
40 
.10 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

74 
110 
137 
222 
29S 
496 
540 
582 
677 
733 
822 
894 

10 897 
10 20028 
40 

1000 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
10 
60 

70 
98 

181 
142 
318 
319 
334 
372 
402 
722 
830 
862 

40 942 
60 !'1107 

1000 31t 
lSO 356 
60 
40 
fl() 

00 
40 

381 
398 
465 
485 
692 

L No. 
150 767 
40 908 
40 22083 

601 156 
60 236 
40 36S 
40 427 

ıoo~ I !: 
3000 632 

60 1 675 
40 1 719 

10 772 
1 

40 785 
60 869 

1000 23042 
60 129 

40 1 
<1(1 

60 

40 1 
40 

1000 
10 
40 
·10 
60 

15000 
60 
40 
'10 
40 

217 
271 
474 
710 
781 
793 
928 
998 

24046 
65 
75 
ı73 

212 
273 
496 
538 
620 

40 
150 

4t) 703 

40 ' 842 
40 1 8St 
40 958 
40 ?5008 
40 ' ı11 
ııo 383 

150 552 
40 603 
49 
60 
40 

150 
60 

818 
850 

L40 l N~ 
60 
40 
40 

943 
990 
996 

40 26019 
40 192 

: ı ~: 
60 
60 
40 
50 
oo l 
40 
40 
4n 
40 

381 
565 
S68 
602 
652 
680 
683 
864 
902 

41) 27oı;8 

40 76 
40 
40 
40 

1000 
60 
40 
40 1 

40 ; 
40 
40 

240 
264 
274 
391 
402 
547 
650 
717 
732 
909 

40 28001 
10 
14 

40 

150 l 
40 1 186 
60 ' 375 
61) 

1 
613 

40
1 

626 
40 1 632 
60 996 

5000 29018 
40 23 

150 100 

: ı :: 
40 
40 1 
40 ' 
60 1 

L 
10 

150 
40 

1:: 1 
60 
40 
4!J 
60 
40 

1000 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

"" 150 
40 

No. 
S85 
619 
679 
790 
753 
993 

30149 
204 
225 
664 
(;'12 

672 
703 
759 
773 
840 
916 
931 
940 
945 

40 31185 
60 278 
10 301 

343 
433 
507 
Git 
712 
903 
738 

150 
100>) 1 

40 
60 

: ı 
40 
40 32073 
40 252 

262 40 

40 1 
60 
60 

319 
330 
4ı2 

60 422 
40 426 
1.0 62S 
40 879 
40 912 
40 952 
40 965 
40 998 
40 J.•091 

103 
147 
!'59 

L No. 
40 311 
40 32€' 
40 (21 

40 4?2 
40 4ll2 
50 564 
40 570 
10 710 
60 ·:35 
40 7.,5 
ıo 892 
ı;o ~ı<1tı911 

150 108 
1500 126 

;o :l'1.d 

40 349 
40 •98 
40 643 
40 675 
40 758 
40 787 
40 1'!>6 
40 !Mil 

40 916 
10 . 926 
40 35177 
40 186 
40 283 
40 316 
40 J28 
40 448 
40 <75 

160 705 
60 765 
80 1':18 
60 918 
'l<'l 36024 
60 51 
10 

: ı 
:ı 

73 
112 
168 
186 
264 

15') t 299 
40 ·133 
40 445 

ıooo 

150 

L40 ' N~ 
60 622 

40 1 833 
60 1 907 
ı;o 922 

"o ı 964 
40 ! 371134 

:J ::. 
40 ' 59 

150 203 
40 101 
40 2.'4 
40 SOi 
60 557 
10 635 
40 751 
ı:o 91:! 
411 ~W':.tl 

40 
40 
-10 ' 
40 
41) 

60 

: ı 
40 1 
40 1 

1000 ' 

"" 1 
\50 

48 
so 

160 
166 
20S 
367 
:ftl 
470 
soz 
581 
t-92 
87& 

938 
40 3'1hZ2 

40 1 48 
40 174 

40 1 580 
40 1 658 
ııo 709 

1000 720 

60 '49 
41) 1168 

151> 87% 
ı5o 919 
60 40031 
40 3S 
40 42 
60 85 
40 162 

L. No. 
.ı;o 3&; 
00 428 
43 54(1 

1000 till5 

401 681 
4(1 719 
48 727 
ıso 817 
40 898 
il() 41071 
40 347 
40 472 
10 S77 
4(1 641 

}Si) G60 
40 660 
40 6!)!1 

10 783 
40 ı;ss 

60 42096 
1000 11 

40 16 
40 178 

"° 165 
40 2BC 

ıooo 314 
50000 457 

60 535 
ısa ll78 
40 i52 
40 727 
40 727 

150 11(14 

40 812 
60 838 

1so 43035 
40 
40 
40 1 

40 
40 

: ı 
1500. 

40 1 

40 
4') 

97 

112 
118 
•.37 
301 
417 
478 
621 
656 
693 
790 

L No. 
40 118 
10 183 

150 222 
m 231 
·IO 273 
4() 280 
60 287 
40 299 
10 '196 

4a sı1 

40 5:18 
60 605 
10 848 
r.o 849 
10 45024 
40 J2 
10 59 
40 9.1 
40 179 
40 211 
-10 241 
•!O 300 

40 J49 
60 379 
·lll 508 
40 518 
40 563 
40 800 

15<1 628 

40 1152 
40 66S 
40 '66 
10 686 

150 ?35 
40 73!' 
llO 718 
40 7H 
40 837 
40 &40 
40 843 
40 46031 
60 79 

1soo ısı 

ıooo 320 
60 314 
40 380 

L No. 
150 447 
40 462 
40 471 
40 473 
40 483 
iO 525 
40 540 
10 646 
40 69ı 

60 771 
40 sı4 

40 821 
15') 857 
40 874 
40 984 

1500 47138 

!'.! 1 368 .,., 416 

: , :: 
: ı ~ 
60 1 665 
4i)' 270 

150 i 851 
10 876 
IO 48014 

: ı :: 
40 1 413 
41) 411 
40 439 
40 652 
41) 718 
40 727 
40 740 
40 745 

40 ' 746 
40 810 

150 1 910 
40 933 
80 942 
40 49036 
60 141 

419 

632 
880 
761 

L 
60 
41) 

40 
40 
80 

1000 
60 
40 

1000 
60 
.ıo 

66 
40 
10 

1000 
10 

1:::0 
r.o 

150 
RO 
60 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
.ıa 

150 
41) 

40 
40 

150 
40 
60 
10 
40 
40 

3 üncü kolordu ilanlan ~.t:. Y Kl~.EFAIN 

Müteahhidi nam ve hesabı· 
na 100 kilo kırmızı peynir pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. lha
leai 14-12·932 Çarıamba günü 
nat 15 tedir. Taliplerin o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. , (5002) (6528) .. . . 

K. O. ve 1. F. kıtalarmın ih 
tiyacı olan 72,000 kilo kuru fa 
sulyeye talibin teklif ettiği fiat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 
tehir ile 15-12-932 saat 1 O da 
pazarlığa devaın edilecektir. 
Pazarlığa İttirak edeceklerin 
o gQıı ve vaktinden evvel komis 
yona müracaa.lan. 

(5003) (6529) 

••• 

pılacakbr. Şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlığa 
ittirak için ihale günü ve vak· 
tinden evvel komisyona müraca 
atlar. (5007) (6546) .... 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıt'alannm ihtiyacı olan 2000 
kilo kuru üzüm nazarlıkla sa
tın almacaktır. İhalesi 15-12-
932 ~embe günü Hat 11 de
dir. Taliplerin tartnamesini 1 
görımek üzere her gün ve mü
nakuaya iştirak için o gün ve 1 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatları. (5008) (6571) 

• • • 
K. O. ve 1. F. kıt'alan ihti

yacı için 1 100 kilo incir nazar· 1 
lılda satın altııa.caktır. İhalesi 
14-12-932 saat 11 dedir. Ta
liplerin tartnamesini görmek ü. 
zere hemen ve pazarhğa iJtirak 
için o !fÜn ve aaattren evvP.l lro- ı 
mMıyona müracaııtlan. 

(5005) (6570) 

Kavak lıkelesi Aktarma An 
ban tamir ettinleceldir. ihalesi 
17-12·932 Cumartesi günü sa
at 10 dadır. Keşf ve tartname
ıini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa ittirak için o gün vak 
tinden evvel komisyona müra
caatlan. (5004) (6530) 

1738 ----------
• • • 

K.O. ve 1.F. kıt'alan ibtiya 
cı için 3300 adet Osram ve Fi
lips markalı ampul pazarlıkla 
satın almacakhr. lhalesil4-12· 
932 Çartamba günü eaat 14.30 
dadır. Taliploerin ıartnameaini 
ve cins listesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa ittirak İ· 
çin o gün Vf'! vaktinden evvel 
komisyona müracaatlar. 

(5000) (6508) 

"" "" . 

PiYANGO 
MODORLOCONDEN : 
50.000 lira lmzenen 38470 -

ralı biletin bette birlik lıir ı-çur 

ödemiıte, bir parçau latanbulıla "" 
eliler ı-ça11 lzmirde aablmıı iki 
parçau l ıtanlıulcla aatdmıyarak ia
de ed'ilmit mütehakiai 

tır. 1 
15.000 lira İubet eden 20070 DU• r 

maralı biletin üç parçaaı lıtanbulcla 
ve bir parçası ela Bunada aatılmıı 

mütebaki parçalan aatdmaınııbr. ı 

10.000 lira banan 21006 numa

ralı biletin iki parçası lıtanbulcla hir 

parçaıı lzmirde aatılıruı iki parçaaı 

lıtanbulda ve bir parçaıı Trabczoncla 

aatılrmyarak iade edilmi, ve diğer 

parçalan aatılmaımıtır. 

K. O. ve 1. F. kıtalan için 
10000 kilo makarna pazarlıkla 
•atın alm:acaktır. İhalesi 15-12-
932 Peşembe günü saat 15 te
dir. Nümune ve şartnamesini 
görmek üzere hergün ve pazar 
lığa iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel komisyona müracatl 
ları. (5006)(6545) •----------

1777 .. ..._ Dr. IHSAN SAMI 

• • • 1 t)KSOROK ŞURUBU 
Çatalca Müatahkemı Mevki öksürük ve nefeo darlığı boğ

kıtalan ihtiyacı irin 500 kilo ,. ınaca ve kızamık ökıüıiikleri için 
Zeytin tane.si pe.zarlıkla satm ıek tesirli aa~tır. Her eczanc.. 
llın.caktır. ihalesi 14-12-932 ~ 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 

A 1pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
Ianndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir .. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü ·vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbal Şeker - Telefon: 24470-79 

61 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 13 Kanunuevvel 

SALI 
1iiıtü alrtaım hareketle z""lt'I' 
clak, lnebolu, A,...cik, Samoua, 
Orda , Giraon, Trabzon .. e 
Rize'ye azimet ve avdet edecek 
tir. 

Futa tafıilit için Sirkeci Y eJ. 
keaci haıunclalri acentabğma mü
-acaat. Tel: 21515 . 

Limaıımm:a muvasalib beldeneo: 

1 

•rlou ....,_, o..ı.ta JtllprL 
mp B. ueı. lahe A. 81rbc 
"lllUı~ .... 1. 1740. 

iZMIR - PiRE - İSKEN-
DERiYE POST ASI 

(IZMİR) 1t1tn!.iri~~ 
11 de. 

TRABZON POST ASI 

{ANKARA) 
14 birinci kanun çarfAmbl 
18 de Ga'ata nhbınından. 

IZMIR - MERSiN POST ASI 

(KONYA) 
14 birinci kinun çart:ımba 
10 da idare nbtımından 
kalkarı.r. 

Luter Silberrnann veŞü. 
Telefon: 44647 - 6. 

CELIO vapuru 14 K. enoel ç...... 
........, (Geno..., Napoli .., Pire) 1 DOYÇE LEV ANT Linye 
den. Hamburg, Brem, Anverı, lıtanlıul 

ABBAZIA vapuru 18 K. evvel .e Bahriaiyah .........ı. azimet ve 
pazar (halya, Yunanistan ve Seli- ... elet muntazam postal.,,: f 
nik)den. Hamburg, Brem, Stetin, Anvera ve 

Limannnızdan hardı;et edecek 
•apurlar: 

AORIA Yapuru 15 K. _,,el per
ıemı... tam -t 10 da (Lloyd Eka
p...,.) Pire, Bernclizi, Venedik •• 

Roterdanı'clan 1imenınnq_ muvaaali. -

b beklenen vapurlar: 

APOLONIA vapuru l.imanunada 
A VOLA vapuru 17 K. evvele doğ 

..... 
T·riyesteye. , AKKA npuru 26 K. ende doi-

CELIO YaPUru 15 K. enele per- ru. 

şembe -t 16 da (Burgu, Vama, Buırpz, Yama, Köatenu, Kalas ve 
Köıtence, No•oroaiık, Batum, Trab lbraiı için limanımmlan hareket 
zon •e Samıun) a. edecelc nparlar: 

ABBAZIA vııpuru pazar saat 16 APOLONIA vapuru limanımızda 
da (Burga•, Yama ve Köıtence) ye. AKKA Yaı>Unı 26-28 K. .,.....eıe 

[ Şimali, Cenubi, •e Merkezi Am.,. cloğnı 
I nb ile Avuıtralya, Yeni Zeyland Yakmcla Hamburg, Brem, Anvwa 
f .,.., Abayı Şark için doğru bilet v.,. ve Roterdam limanlan için hareket 

rir. "ITALIA,. vap...- ...._,.,....,_ edecek n.purlar: 

nın lükı vapurlarile müttehit l«Yİ•. TESSALIA •apuru ı4-15 K. ev-

Her nevi tafıilit için Galatacla 1 vele doğru 
Merkez Rıhtım Han (Lloyd Triea- MACEDONIA vapnru 19-20 K. 
tino) ser acentesine Tel. 4.0771 ve EYVele doğru 
4.4878 veya Galata.araymdaki yazı- ATHENA vapuru 24-25 K. ene· 
hane. Telefon 4 .2490. Je doğru. 

Dr. A. KUTiEL 



Zafiyeti umumiye, iştihaaızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt 
Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası Şerefine 

Yerli Mallar Pazarında 

Büyük Tenzilat 
• 

Fırsattan istifade 
Ankara'da 

Çocuk Sarayı caddesi 

lstanbul'da ı 
Bahçekapı ve Beyoğ
lu'nda İstiklal caddesi 

Ediniz 
Samsun'da 

'Bankalar caddesi 

Kumbara, bütün iristikba 'dir! 

tkbsat ve tasarruf 
yalnız nazariyat ile 
değil ... 

••• .uir kumbara ala ak 

para biriktirmekle 
öğrenilir ... 

Yeni Ajanda .. 
KANAAT AJANDASI 

KullanııL, her cebe 11ğar, zarif ciltli cep mubbrasıdır. 
Ayrıca liç forma1ık takYim mallimab, tren ballan Ye 
tren tarüeleri illYe edilmiftir. Fiab ciltlı olarak btıyllk 

boy SO, kliçtık boy 3S kuntflur. 

MUHTIRALI 

Takvimi Ragıp 
1933 yılı 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbaıı gecesi yapılacaktır. 

Taliinizi deneyiniz •• 
Acele ediniz.• 

1 TiCARET 1ŞLER1 UMUM MODORLOCONDEN ı 
ı 30 TqriniMni 1330 tarihli kanun ahkimına tenikan Türkiyede icrayi 

muameleye mezun kılman müıeccel ecnebi tirketlerinden Fran11z tabiiyetli 
"Soayete Franıez pur lö Kommerıı de Taba • Societe Françalae pour le 
Commerce ele. Tııhaca " firketi lıu kere müracaatla tirketin Türkiye 
umum vekiliiine, ıirketin namına yapacağı itlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde dava eden. edilen Ye üçüncü plıu nfatlanle hazır 
bulunmak üzre lıtanbul'da mükim Ladilia Ervin Den• Efendiyi tayin 

1 
eylediğini bildirmit ve lizımgelen nıikayı tevdi ebniıtir. Keyfiyet kanuni 
hükümlere muvafık ıröriildüğünden ilin olunur. 1169 

Türkiye İş Bankası 1 

..__ ____________________ ~ı 
ZA Yl - lıtanbul ltbalat Giimrü- ·--·-------... 1 1 H T 1 R A 1 L A N 1 
ğünün 2204 No. lu ~932 tarihli 1 Memur aranıyoı " Hakiki Şark haldan imal edilo-
itlıalat beyannameye ait 533165 No. bilmek üzre makine ve tezgihlann-

Bir müeaıese i.-in aıulü def- da tekemmüli.t" hakkmdakl iıtilual hı 2-7-932 tarihli ..ezin ücreti mak- .-
teriye bib•klmı valaf ve yazı olunan 25 K. Sani 1925 tarih ve 280 

pozu ile 46 No. lu 2-7-932 tarihli 
itlerinde de mukteclir ırenç ve numaralı ihtira herab bu defa ~-

Banka teminat mektubu makpuzu faal bir memura lüzum vardır. kü fiile konmak üzre ahara devrüfe-

zayi olmutbır. Yenileri alınacaim- Beyazıt, Çarııkapı No. 99, rağ v"ya icar edileceğinden talip o-

dan hükmü yoktur. Ahmet Cemal Lisan Deraaneaine aaat 17 lanlann Galatacla Çinili Rıhbm ha-
\'e ŞID, lıtanlıul, Beyazıt Bakıralar' I den 18 e kadar müracaat. runda Robert Peniye müracaatları i-
cla No. 10-12. lin Olunur. 

Eyi "fe tam bit ııihhat için 
muntazam bir baziııı lhimdir, 
Tatli mtıleyyin ve taami lAtif 
olan F.ııo'a "Fruit Salt"' aize 

bunu temhı. uıideyi takriyo 
ye baraatlari tanzim eder. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
8 Kinu uevvel 1932 Vaziyeti 

AKTiF • PASiF ,.. 
Kasa 

Alun ufi kilog. 
Bınknoı 
Ufal.lık 

10.459 l\93 

Da hlldekl Muhabirler 
Altın safi kilog. S.848-20!5 
Türk Liraaı 
Hariçteki Muhablrlen 

Altını 11hvUi kabil döYizler 

Haz.ine Tahvlllerlı 
1 enıhte edllen rvrıkı naktlyı lı:artılılJ 
Kanunun 6 ve 8 inci mıddclerlnı ııvflkaa 
Hki ıedlyıt 

Cüzdan 
'•nedıt 

Esham ve { Deruhte e4ilen evrakı nılı:tly• 
Tıhviltı kuıılııt ( iılbarlkıymetle) 
Esbım ve Tıbvi l dı 

Alhn ve Dövis il:rerine avana 
Senet üzerine avana 
liiısedaılar 
Muhtelif 

Lira 14.664.633,29 

• 8.00U77,-

• 531.137,64 

1 L~r. SA 12. 827,02 
182.909,811 

1 
I.Jıı 158.748.565,

- .. - 8.788.563,-

Ura IS.863.553,93 

• 17.125.825,-

Lira 

113.199.047,93 

5.595.736,84 

435.423,63 

154.960.000,-

" 9~5.000, - 83.944~78,93 

18.410,11 
5.005,66 

4.454.025,-
1.868.279.78 

Yektln 224.480.307,88 

Sermaye 
Tedarildeld 8-nkaotlar 
Dernhıe edilen cYrılı:ı 111lı:tlye 158.748.S6S,-
Iınunun 6. ,.. 8 lnd maddelerin• tnflba 
uki ıcdiyıı -8.788.565,-

Deruhte <diltn eyr.tı nalı:tlye ~lı:lyesi 154.960.000,-
Kartılıtı tamamen alun olaralı: ıcdaviilı 'fU MileD LI ..::Li::::'r.::.• _..:&::.:688=.000=:...•--ı 

Vadesiz Tevdiatı 
Döris me..-duab 
Muhtelif 

YekGn 

Lira 
15.000.000, -

1113.648.000, 

10.:141.935,70 

905.365,62 

U..'185,006,56 

214.480.307,88 

uıasası 
Kullan,n1z. 
Her eczane 
de satılır. 

-
En mükemmel ve en müntahap çeşitli 

BAK ER 
Mağazalan 

Halihazırda heryerden ucuz ve yaln,z 
eyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 
1649 

. . ~ ": 
• ~ • :ı. 

•• _'ı '"' , ,,. • • • ' • ~ 
'', . ' . 1 

• 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
Çanakkale ıahil sıhhiye merkezi binasına yaptırılacak ka

lörifer için yapılan aleni münakasacl'a talip zuhur etmemesine 
binaen mezkiir kalöriferin pazarlıkla ihalesi 19 K.evvel 932 
pazarteai güınü saat on dörtte Galatada Kara Mustafapaşa soka
ğnxla lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 'lr.erkezinde müteşekkil ko
misyonda yapılacakhr. Taliplerin 9artnamelerini görmek için An 
kara Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği 
ile Ça;akkale Sahil Sıhhiye Merkezine ve İstanbul Merkezi Le
vazım Memurluğuna müracaatlan. (6533) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

5000 Kilo Beyaz üıtübü: Açık münakasa: 14 birinci kanun 932 
çarpmba günü aaat 11 de 

3000 Kilo Zeytin yağı: Açık münakasa: 14 birinci kanun 932 
günü saat 13,S ta. 

1890 Kilo Reçel: Açık münakasa: 14 birinci kanun 932 günü 
ıaat 14,S ta_ 

7000 Kilo Makarna: Açık münakaaa: 14 birinci kanun 932 gü· 
nü aaat 15,S ta. 

878 Kilo Şehriye: Açık münakaaa: 14 birinci kiinun 932 günü 
aaat 15.S ta. 

lstanbul Deniz Levazım depoau ihtiyacı için yukarıda cinı 
Ye mikdarlan yazılı erzakm hizalanndaki gün ve saatlerde mü· 
nakaaaları yapılacağından tartnamelerini görmek isteyenler her 
ııün ve natlerde münakaaaları yapılacağından şartnamelerini gör 
mek isteyenler her gün ve vermeğe talip olanların da münakaııı 
gün ve ıaatlerinde muvakkat teminat mektuplarile birlikte Ka· 
sımpa§ada Deniz Levazım aatınalma komisyonuna müraca· 
atları. (6154) 

Ticaret itleri Umum Müdürlüğünden: 

30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmit tr 

lan ecnebi tirketlerinden Alman tabiiyetli - Simenı Şükertverke Antr 

nim Şirketi - Siemenı Schuckert Werke Aktien Geıellıchaft - bu ke
re müracaatla 31/12/932 tarihinden itibaren Türkiyedeki muamelatına ni· 
hayet verilecoğini bildirmittir. Mezkiir prketle aliık~sı bulunanların Şir· 

kete ve icabında lıtanbul Mıntaka11 Ticaret Müdürlüğüne müracaat eyle
meleri ilin olunur. 1170 

Istanbul ithalat giimrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adedi 
kap 
25 

Balya 
00 

Marka11 
Bili 

No. 
Bili 

Kilosu Cinsi eşya 
1710 Tütün sargısı· 

na mahsus müsta· 
mel boyalı kane' 
viçe parçaları. 

Bala~aki qyanm 17-12-932 T. ne müsadif cumartesi gürıiİ 

lıtanhul ithalat G. Saht ambannda bilmüzayede füruht edile
cektir. Talip olanların yevmi mezkıirda Salı§ komiıyonuna mii· 
racaatları. (6223) 

Güzel bir kürk 
Almak için 

Beyoğlu'nda İstiklil cad· 
desinde 391 No. da 

EPREM 
mağazaıını ziyaret etmek 
kifitlir. Relr~ bet~;z fi-tla-

Tashih - Dünkü nüshamı
zın ıon aahifeıinde münte,ir 
(latanbul Birinci Ticaret Mah 
kemesinden) ıerlevhalı ilanda 
ıatıtın 14 kanunuevvel çartam 
ba eünü lstanbul Balıkpazarın 
ela Selanik Bankası ardiyesinde 
yapılacağı yazılacak iken ıeh
ven Seli.ilik BonmarŞ«İ ardiye 
sinde tarzında yazılmıştır. Taa 

i · ke fi et olunur. 

1075 1 
I Devredilecek ihtira beratı r 

" Her hangi müteharrik bir ci•; 
min aikletinden mütnellit aletlerirıl 
bilnaıta tevzin eden tertibat" halı" 
kmdaki ihtira için iıtihsal edilmit o

9
• 

lan 10 Kanunaani 1931 tarih ve tOS 
numaralı ihtira beratı üzerindeki lı~ 
kuk bu kere devir nyahut icara •t' 

rileceğinden bu huıuıta fazla maliı• 
mat edinmek arzu eden zevatın Is· 
tanbulda Bahçekapuda Tat Hanı~: 

• 

·~ da ~ numaralarda kain vrk• 
H. W. STOCK Efendiye müraca"1 

etmeleri iliin olunur. 

ajr 
fstanbul 6 mcı İcrasından: v 

borçtan dolayi tahtı hacze alı11•~ 
Sişlide Habip zade apartmanın beti~ 
dairesinde mevcut iki adet büyük ı• 
ban halısı 20-12-932 tarihinde ....,.ı 

·ıee• 12 den 14 te kadar paraya çevr• .,e 
ğinden talipleri mezkur günde 

·r~ mahallinde hazır bulunmaları 1 • 

olunur. 

-- - - 1 
MiLLiYET MATBAAS 

1 
1 
1 


